PROGRAMACIÓ SEGON TRIMESTRE 2017-2018
CLASSES
GENER
10.- “La sonrisa del sol. La història d’un viatge extraordinari”
Professor: Francesc Bailón
Llicenciat en antropologia
Especialista en la cultura inuit
17.- “Estil de vida saludable i Salut mental”
Professors: Victor Frias i Elisenda Carrió
Doctor i director del CAEM, Institut de Neuropsiquiatria i Addicions
Doctora Internista del CAEM
24.- “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
31.- “Matemàtiques i cuina”
Professor: Claudi Alsina Català
Doctor en Matemàtiques per la UB
FEBRER
7.- “Sobre la veïna Baetulo”
Professora: Clara Forn Perramon
Arqueòloga tècnica del Museu de Cultura Romana de Badalona
14.- “Un viatge a Roma a través del cinema”
Professor: Albert Beorlegui
Llicenciat en Dret per la UAB
Comentarista cinematogràfic

21.- “El Tribunal de la Inquisició (1478-1834): llegenda i realitat d’una repressió”
Professor: Àngel Casals Martínez
Doctora en Història Moderna per la UB
Professor del Departament d’Història de la UB
28.- Assemblea ordinària de l’Aula
MARÇ
7.- “Mediació i resolució de conflictes: del quotidià a les relacions internacionals”
Professor: Xavier Garí de Barbarà
Doctor en Història Contemporània
14.- “Universitat de Salamanca: 800 anys d’història”
Professora: Margarida Codina
Llicenciada en Filologia Hispànica i en Teoria de la Literatura i Literatura Comparada per la UAB
Novel·lista, assagista i autora de llibres per l’ensenyament i quaderns de reforç per l’ESO
21.- Participació d’alumnes de l’Escola Municipal de Música Can Roig i Torres a l’Auditori Can Roig i Torres
ALTRES ACTIVITATS CULTURALS
*Tertúlia Literària:
.25 de gener: a determinar
.22 de febrer: a determinar
.22 de març: a determinar
*Sortides:
.15 de febrer: Museu de Badalona
*L’aula camina
.27 de febrer: a determinar
.20 de març: a determinar

*Teatre llegit
.15 de març: “El malalt imaginari”, de Molière
Continuaran el TALLER DE PINTURA i els assaigs de la CORAL de l’Aula els dimecres i els dijous,
respectivament
REFRANY CATALÀ
“Sobre l’hivern”
El dia de sant Martí
l'hivern ve de camí;
si el fan deturar,
per sant Climent arribarà,
i si troba molta neu,
arribarà per sant Andreu.

