Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. 08031 Barcelona.
Tel. 93 429 10 36
Metro: Horta (L5).
Bus: 45, 85
Horari: Dimecres de 17.30 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 35 e
Preu per conferència: 2 e
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Ens congratulem que ara aquestes aules de cultura que
tant bona acollida han tingut al nostre districte, a partir
de l’any 2009 es transformin en Aules d’extensió universitària, adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona,
aquest fet augura un nou impuls tant en la qualitat dels
continguts com en el nombre d’alumnes de les mateixes,
al igual que està passant a les aules d’extensió universitària que van sorgint amb força a tot Catalunya.
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Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Marina, 380. 08025 Barcelona.
Tel. 93 450 27 47
Metro: Alfons X (L4)
Bus: 10, 15, 20, 45, 47 i 92
Horari: Dijous de 17 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 35 e
Preu per conferència: 2 e

Aules d’extensió universitària
Adherides a la Universitat Autònoma de Barcelona

Conferències
obertes a totes
les edats
A Horta
Al Baix Guinardó
A Montbau

Aula d’extensió universitària
a Montbau
esia
Po

Les Aules d’extensió universitària no estan tancades a
cap participant per la seva edat i permeten que els seus
alumnes adquireixin un nivell universitari de coneixements culturals, a la vegada que son un espai de relació,
on les noves coneixences possibiliten noves activitats.
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A Horta-Guinardó aquestes Aules van sorgir del Consell
de la Gent Gran del Districte, i han estat organitzant trimestralment cicles de xerrades on es combinen temes
de cultura tradicional amb altres de més actuals.

amor

Pierre Velas, professor jubilat de Sociologia, va crear cap
a l’any 1970 les Aules de Cultura a Tolosa de Llenguadoc, tot pensant que moltes persones, un cop alliberades
de l’obligació de la feina podrien ampliar els seus coneixements, a la vegada que n’adquirien de nous. A partir
d’aquella primera idea les Aules de cultura per gent gran
s’han anat estenent per tots els països del món. A Catalunya van iniciar-se l’any 1982 i a Horta-Guinardó el 1994.
Des d’aleshores milers de persones tenen l’oportunitat
d’ocupar el seu temps a conèixer noves coses i aprofundir en les que ja saben.
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AEFF Montbau
Sorolla, 14. 08035 Barcelona.
Tel. 93 428 36 01
Metro: Montbau (L3)
Bus: 10, 19, 73 i 76
Horari: Dimarts de 17 a 18.30 h
Preu del curs (tres trimestres): 25 e
Preu per conferència: 2 e

Direcció General d’Universitats

2n trimestre curs 2011- 2012

Aula d’extensió universitària a

Aula d’extensió universitària al

Aula d’extensió universitària a

Horta

Baix Guinardó

Montbau

abril

abril

abril

11

L’escultura de Miquel Àngel (2a part)

12

Muntsa Lamúa, llicenciada en història de l’art, professora de la UB i presidenta d’AFOPA

18

Rússia blanca

Josep Busquets, Cooperativa Rocaguinarda

19

Història de Catalunya, la Baixa edat mitjana

26

Ramon Martí, professor d’història antiga a la UAB

maig
2

l determinisme a La bogeria de Narcís Ollé

Desideri Díez Quijano, investigador i catedràtic de
llengua i literatura catalanes

9

16
23

3

Francesc Bailón, llicenciat en antropologia per la UB

10

17
24

31

6

Francesc Lozano, astrònom, antropòleg i professor de
la URL

7

13

Altres grups instrumentals (2a part amb
orquestra)
Teresa Gimènez Morell, musicòloga

20

14

Manel Ferrer, arquitecte i membre de l’Agrupament
Pompeu Fabra de l’AEEF de Montbau

maig
8

Cervell i llibertat

Ramon M. Nogues, professor d’antropologia biològica

15

Homenatge a Josep M. de Sagarra
Lectures de fragments biogràfics, de poemes
i de novel·les

A càrrec del quadre escènic de l’Aula Temps Lliure

22

El canvi climàtic a les glaceres dels Pirineus
Jordi Camins Just, estudis de dret, màster 		
d’INESE, observador glaciòleg i col·laborador

de TV3

juny
5

Els manuscrits del Mar-Mort-QUNRAN

19

Federic Mompou. Un gran músic català

Joan Vives Bellalta, professor de música i comentarista de Catalunya Música

L’escultura i la pintura de Miquel Àngel (2a part)

Muntsa Lamúa, llicenciada en història de l’art, professora de la UB i presidenta d’AFOPA

21

Les raons de la indignació

Arcadi Oliveres, doctor en ciències econòmiques, professor d’economia aplicada i president de Justícia i Pau

El cinema clàssic d’aventures

Albert Beorlegui Tous, llicenciat en Dret, advocat i
periodista

L’escultura i la pintura de Miquel Àngel (1a part)

Muntsa Lamúa, llicenciada en història de l’art, professora de la UB i presidenta d’AFOPA

Assemblea ordinària de l’any. Muntatge: Viatge a
Normandia

A les 18h
Josep M. Jujol al Camp de Tarragona

Manel Cordon, professor d’història antiga

juny

Dora Serra. Excursionista, membre del CEC, presidenta Aules Horta

24

Panorama general del teatre català (1939-2011)

Passió per la música

Visita guiada a l’exposició “Goya”, a CaixaForum
En preparació. Informació dies d’aules

Miguel-Fernando Ruiz de Villalobos, periodista cultural,
crític de cinema i literari

M. Pilar Soler, llicenciada en pedagogia i mestre de
ciències i recursos pedagògics

juny

17

El refugi antiaeri del Mas Guinardó

Joan Corbera, historiador i investigador local

Curiositats dels viatges de Marco Polo
El fabulós món de Tolstoi

Miguel Delibes. Un home, un paisatge, una passió

Marisa Sotelo, departament de literatura hispànica de
la UB

Anna Navarro Baixeras, llicenciada en història antiga

30

Els saami: pastors nòmades del nord d’Europa

La història de la Rambla

Lluís Permanyer, periodista i cronista de la ciutat

Carles I: Una herència conflictiva

maig

Festa de la Primavera (òpera)

Núria Gasull (conferenciant) i Lola Paredes (cantant)

10

Mercè Colomer, doctora en història moderna

Grans muntanyes i mites (2a part)

Jordi Camins, tècnic (INESE), estudis de dret UNB,
alpinista, observador glaceres

Els prolegòmens del cinema sonor

M. Pilar Soler, llicenciada en pedagogia i professora
d’història

Francesc Lozano Winterhalter, professor de la URL,
biòleg, màster humanitats

25

Any Internacional del Cooperativisme:
Les cooperatives avui i demà

28

Com està constituït l’univers. Fem-hi una passejada
Víctor Nebot, filòsof, geògraf i professor de química

Nota: Un cop al trimestre farem una visita cultural
el lloc de la qual anunciarem oportunament.

Nota: Cada mes farem una visita cultural o una excursió
amb autocar (se n’informarà a l’aula)

