
PROGRAMACIÓ PRIMER TRIMESTRE  2018-2019 

 

CLASSES 

OCTUBRE 

3.- “Naixement, vida i mort dels glòbuls vermells” 

 Professora: Mercè Durfort Coll 

 Dra. en Biologia, especialitat Biologia Cel·lular per la UB 

 Catedràtica de Biologia Cel·lular (UB) 

10.- “Martin Luther King: la rebel·lió d’un somni” 

 Professor: Xavier Garí de Barbarà 

Doctor en Història Contemporània 

17.- “Cinc paraules per ser feliços” 

 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  

24.- “Els monestirs de Sant Jeroni de la Murtra i Santa Maria de Montalegre, tan propers i tan llunyans” 

 Professor: Joan Rosàs Reverter 

 Llicenciat en geografia, història i filosofia  

NOVEMBRE 

7.- “Secrets de la llotja de mar” 

 Professor: David Revelles Soriano 

 Llicenciat en ciències de la comunicació per la UAN 

14.- “Gaia: mil milions d’ulls per a mil milions d’estrelles” 

 Professor: Josep Manuel Carrasco 

 Doctorat en Física per la UB 

Professor d’Astronomia a la UB 



20.- “L’arròs: beneficis d’una planta mil·lenària” 

 Professor: Joan Simon Pallisé 

 Doctor en Farmàcia per la UB 

 Professor del Departament de Productes naturals, Biologia vegetal i Edafologia de la UB 

28.- “Cuba: un immens país petit” 

 Professor: Vicenç Lozano Alemany 

 Llicenciat en Periodisme i en Història per la UAB 

Col·labora a TV3 i a la RAI 

DESEMBRE 

5.- “Blancaneus i els set nans” 

 Professor: Albert Beorlegui 

Llicenciat en Dret per la UAB 

Comentarista cinematogràfic  

12.- “Com les telecomunicacions han canviat el món” 

 Professor: Lluís Prats i Vinyas 

 Doctor en Enginyeria i Telecomunicació 

Catedràtic jubilat del Departament d’Enginyeria Electrònica de la UPC 

19.- Fi de trimestre 

 Actuació de la nostra Coral Jordi Antonín 

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS 

*Tertúlia Literària: 

.25 d’octubre: a determinar 

.22 de novembre: a determinar 

.20 de desembre: a determinar 

*Sortides: 

.octubre: A determinar 

.novembre: A determinar 



.29 de desembre: Auditori de Barcelona: Concert de Cap d’Any de la Banda Municipal de Barcelona 

*L’aula camina 

.23 d’octubre: a determinar 

.13 de novembre: a determinar 

*Teatre llegit 

.29 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 

"La vida es sueño"  

¿Qué es la vida? Un frenesí.  

¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción; 

 y el mayor bien es pequeño;  

que toda la vida es sueño, 

 y los sueños, sueños son.  

Calderón de la Barca 


