
PROGRAMACIÓ TERCER TRIMESTRE  2017-2018 

CLASSES 

ABRIL 

4.- “Llegums: biodiversitat i salut” 

 Professor: Carles Benedí González  

Doctor en Farmàcia per la UB, professor de Botànica la Facultat de Farmàcia de la UB i divulgador 

de ciència i tecnologia d’aliments i plantes d’ús alimentari 

 

11.- Presentació de treballs de recerca d’alumnes de batxillerat de Santa Coloma  

 

18.- “Perspectives econòmiques pel 2018... i més enllà” 

 Professor: Joan Tugores 

 Catedràtic d’economia de la UB 

 

25.- “Lenin i el paper de la premsa a principis del segle XX” (Centenari revolució russa) 

 Professor: Frederic Guerrero-Solé 

Doctor en Comunicació pública per la UPF, llicenciat en Física teòrica i Filologia eslava per la UB i 

professor i investigador al Departament de Comunicació de la UPF 

 

MAIG 

2.- Assemblea extraordinària 

 

9.- “La cara fosca de les plantes medicinals” 

 Professor: Joan Simon Pallisé 

Doctor en Farmàcia per la UB i professor del Departament de Productes Naturals, Biologia Vegetal i 

Edafologia de la UB 

 

16.- “Drons per a un mon millor?” 

 Professors: Miguel Valero i Cristina Barrado 

Catedràtic del Departament d’Arquitectura de Computadors, enginyer informàtic  i professor a 

l’Escola d’Enginyeria en Telecomunicacions i Aerospaial de Castelldefels.  

Enginyera informàtica per la UPC, doctora en Arquitectura de Computadors i professora a l’Escola 

d’Enginyeria en Telecomunicacions i Aerospaial de Castelldefels. 

  



23.- “La importància de ser Frank”, d’Òscar Wilde 

Actuació del grup de Teatre llegit de l’Aula d’Extensió Universitària per a la gent gran de Santa 

Coloma 

 

30.- “Gioacchino Rossini, el cigne del Bel canto” (150 aniversari) 

 Professor: Joan Vives Bellata   

 Professor d’Història de la Música 

 Guionista, locutor i redactor a Catalunya Música 

 

JUNY 

6.- “La fórmula dramàtica de Calderón de la Barca” 

 Professor: Gastón Gilabert Viciana 

Doctor en Estudis Literaris i professor de Literatura a la UB 

  

13.- “Humor per l’esperança” 

 Professor: Enric Benavent Vallès 

Doctor en Filosofia, Llicenciat en Comunicació Audiovisual, Diplomat en Teologia i professor de la 

Facultat d’Educació i Treball social Pere Tarrés 

 

20.- Actuació de la Coral Jordi Antonín, dirigida per l’Albert Cabero 

  

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS 

 

*Tertúlia Literària:  

.Abril: a determinar 

.Maig: a determinar 

.Juny: a determinar 

*Sortides: 

.3 d’abril: Sortida a Sitges i visita guiada al museu del Cau Ferrat i Maricel 

.21 d’abril: Concert familiar a l’Auditori de Barcelona 

.15 de maig: Sortida a Arenys de Munt i visita guiada al Castell de Can Jalpi 

 



*L’aula camina 

.24 d’abril: a determinar 

.29 de maig: a determinar 

.19 juny: a determinar 

Continuaran el TALLER DE PINTURA i els assaigs de la CORAL de l’Aula els dimecres i els dijous, respectivament 

POEMA 

Poema de l’Alegria 

Amb tots el colors 

faré una llaçada 

i la guardaré  

en capsa tancada. 

Quan em llevi trista 

qualsevol matí, 

d’una tisorada 

en prendré un bocí, 

l’aixecaré enlaire 

com una banderola! 

… Vindrà l’Alegria 

I no estaré mai sola. 

Joana Raspall 

 


