PROGRAMACIÓ PRIMER TRIMESTRE 2017-2018

CLASSES

OCTUBRE
4.- “La comunicació positiva: clau per una vida més feliç”
Professora: Aura Costa
Llicenciada en Ciències de la comunicació per la UAB
Postgrau en Psicologia Positiva a la Universitat Jaume I
Titulada en Mindfulness per la UB
11.- “Les quatre estacions de la salut”
Professor: Carles Paytubí
Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB
Responsable de la Unitat de risc cardiovascular del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu
18.- “La fràgil pau de Versalles: el període d’entreguerres”
Professor: Alberto Pellegrini
Llicenciat en Història per la Università Ca’Foscari di Venezia
Doctor en Història Contemporània per la UB
25.- “Microbiota”
Professor: Francesc Pérez Cano
Doctor en Farmàcia per la UB
Professor de fisiologia a la Facultat de Farmàcia
NOVEMBRE
8.- “Cosins de ximpanzés i parents de Neandertals, la genètica aplicada a l’evolució”
Professor: Tomàs Marquès i Bonet
Dr. en Biologia per la UPF
Dr. Institut de Biologia evolutiva
Professor ICREA en el Dep. De Ciències experimentals i de la Salut de la UPF

15.- “Estima’t per estimar”
Professor: Daniel Borrell
Llicenciat en Psicologia per la UB
Màster en teràpia sexual i de parella per la UB
22.- “Sissí Emperadriu: un cas d’anorèxia”
Professora: Mercè Collell Badia
Psicòloga Clínica per la UB
Psicoanalista en exercici
29.- “La petita Edat de Gel. Aviat és possible un nou refredament?”
Professor: Jordi Camins Just
Màster Tècnic per l’Institut d’Estudis Superiors Econòmics i d’Assegurances (INESE)
Professor de l’Escola de Muntanya del C.E. UECANOIA
Observador glaciòleg, alpinista i esquiador
DESEMBRE
13.- “Frankenstein, de Mary Shelley, i el debat sobre la creació de la vida”
Professora: Ana Moya Gutierrez
Llicenciat en Filologia Anglesa
Professora literatura anglesa en el Dep.de Filologia Anglesa i Alemanya de la Facultat de Filologia de
la UB
20.- Fi de trimestre
Actuació de la nostra Coral Jordi Antonín
ALTRES ACTIVITATS CULTURALS

*Tertúlia Literària:
.26 d’octubre: “Escriure al metro” de Rodolfo del Hoyo
.30 de novembre: a determinar
.21 de desembre: a determinar

*Sortides:
.octubre: A determinar
.novembre: A determinar
.30 de desembre: Auditori de Barcelona: Concert de Cap d’Any de la Banda Municipal de Barcelona
*L’aula camina
.17 d’octubre: a determinar
.14 de novembre: a determinar
*Teatre llegit
.23 de novembre: a determinar
Continuaran el TALLER DE PINTURA i els assaigs de la CORAL de l’Aula els dimecres i els dijous,
respectivament
POEMA
" ENDAVANT"
Parla ben clar, que el mot és teu
i el pensament ningú no el mana.
Si creus la teva veritat
llança-la al vent
i que s’arbori com la flama.
Parla ben clar, que el mot és teu!

Joana Raspall

