Què és l’Aula d’Extensió Universitària Timó?

Qui pot participar?

L’Aula és una associació ciutadana sense ànim de
lucre, que té com a objectiu difondre la cultura
dins l’àmbit universitari als municipis de Montgat
i Tiana.

L'Aula està oberta a tothom que estigui interessat
en la cultura. Per fer-se soci només cal omplir la
butlleta d'inscripció (que us facilitarà qualsevol
membre de la Junta), i abonar una quota anual de
30€.

Quins són els nostres objectius?

Sortides

Difondre la cultura, despertar l'interès, estimular i
satisfer el màxim possible les inquietuds
intel·lectuals de les persones adultes que volen
ampliar els seus coneixements en diverses
matèries (història, ciències, salut, art, música,
tecnologia, economia, filosofia, ètica, psicologia, ...)
d'una forma amena, dinàmica i participativa.
Volem convertir aquests cicles de conferències en
un important referent per tal de col·laborar a
dinamitzar la vida cultural de Montgat i Tiana.

Dijous, 28 d’abril de 2022

Visita a l’Observatori Fabra
Apunteu-vos prèviament a la nostra pàgina web (màxim 40 persones):
http://www.tiny.cc/aeutimo
o també al telèfon de l'Aula 93 4655675 (Isabel)
Preu 10€/Soci (13€ NoSoci) (Inclou transport des de Montgat)

Dimecres, 22 de juny de 2022

Visita al Reus Modernista
Apunteu-vos prèviament a la nostra pàgina web (màxim 30 persones):
http://www.tiny.cc/aeutimo

Què ofereix l’Aula?

o també al telèfon de l'Aula 93 4655675 (Isabel)
Preu 50€/Soci (60€/NoSoci) (Inclou transport des de Montgat, entrades i
dinar)

❑

❑

Conferències periòdiques impartides per
professorat universitari i especialistes de
reconegut prestigi en les diferents matèries.
Sortides culturals a museus i seus d'interès,
relacionades amb les línies temàtiques ofertes
per l'Aula.

Advertències
Totes les activitats poden patir canvis de
format (presencial/telemàtic) en funció de
l’evolució de la pandèmia o altres motius.

Conferències
i Sortides
Abril - Juny 2022

Programació de gener a març de 2022
7 d’abril

18.30h

Sala Pau Casals (Montgat)

19 de maig

18.30h

Casal de Tiana: Sala Albéniz

Amb l’ajuda de ...
Centre vinculat a:

Mariona Millà i Salinas
Francesc Bailón
Rebem de nou a Mariona Millà, artista i
divulgadora d’art, que ens introduirà al pintor
barroc Antoni Viladomat comentant una obra
pictòrica que tenim a prop.

Antoni Viladomat i Manalt, pintor de la capella
dels Dolors de Santa Maria de Mataró

21 d’abril

18.30h

Casal de Tiana: Sala Albéniz

Antropòleg cultural, especialitzat en la cultura
inuit.
La conferència versarà sobre els nenets. Els nenets que significa «gent o
persones», en la seva llengua nativa, viuen a Sibèria, són pastors
nòmades i molts d'ells encara continuen mantenint les seves tradicions
ancestrals.

Els nenets, pastors nòmades d’Iamàlia (Sibèria)

9 de juny

18.30h

Sala Pau Casals (Montgat)

Joan Vives
Montse Barderi
Professor d'història de la música a l'escola
ESCAC, flautista de bec, redactor i locutor de
Catalunya Música. Com divulgador musical ens
presentarà a Clara Schumann, compositora, gran
pianista i col·laboradora del seu espòs Robert
Schumann.

Clara Schumann, la gran dama del piano
romàntic

Patrocinadors:

Escriptora i filòsofa
Escriptora, dedicada en estudis de gènere.
Un dels seus llibres és Dones úniques. Dones d'aquí que no es
poden oblidar, entre elles Teresa Pàmies

Un passeig per la vida i obra de
Teresa Pamies

Totes les conferències tindran lloc a:
TIANA
CASAL DE TIANA - Sala Albèniz
Avinguda Isaac Albèniz, 8

5 de maig

18.30h

16 de juny 18.30h

Sala Pau Casals (Montgat)

Sala Pau Casals (Montgat)

J. ManuelRua

Paola i Ariel Schiavoni

Doctor en història contemporània per la UB. Participa
en el grup de recerca Centre d'estudis històrics internacionals.
Ja fa un segle que parlem dels feliços anys 20, trencats pel crac
del 29.

Els feliços 20 i el crac del 29

Els conferenciants són una parella d'artistes
coneixedors en profunditat de la cultura musical de
l'Argentina. Actualment, viuen a Montgat i per la seva
participació en festes tradicionals ja són coneguts entre
nosaltres.

MONTGAT
BIBLIOTECA TIRANT LO BLANC - Sala Pau Casals
Plaça d’Alcanar, s/n

Aula d’Extensió Universitària TIMÓ
TIANA-MONTGAT
Camí Vell de Tiana, s/n
Escola d’Adults TIMÓ
08390 Montgat T. 934 655 675

Tango i havanera: germans musicals

Email: aulauniversitariatimo@gmail.com
Per fer-vos socis, aneu a la nostra web, apartat inscripció nous socis:
http://www.tiny.cc/aeutimo
(Conferències presencials: no socis aportació de 5€)

