
PROGRAMACIÓ TERCER TRIMESTRE  2016-2017 

CLASSES 

ABRIL 

19.- “Aigua potable, un recurs cada vegada més escàs” 

 Professor: Alberto Casas Ponsati 

Catedràtic de Prospecció Geofísica del Departament de Geoquímica, Petrologia i Prospecció 

Geològica de la UB 

 

26.- “Els carrers de Barcelona” 

 Professor: Lluís de Yzaguirre 

 Doctor en Filologia Catalana per la UB 

Professor  del Departament de Traducció i Filologia de la UPF 

MAIG 

3.- “La menopausa: una etapa gratificant a la vida de la dona" 

 Professor: Santiago Dexeus i Trias de Bes 

Doctor en Medicina per la UB  

Càtedra d’ Investigació en Obstetrícia i Ginecologia de la Facultat de Medicina UAB 

10.- “Antonio Vivaldi: el mite i l’enigma” 

 Professor: Xavier Xavarria Talarn 

Llicenciat en Filologia Catalana, Història i Ciències de la Música i Màster en Musicologia per la UAB  

Realitzador i locutor de Catalunya Música 

 

17.- “Centenari de la I Guerra Mundial” 

 Professor: Alberto Pellegrini  

 Llicenciat en Història per la Università Ca’Foscari di Venezia 

Doctor en Història Contemporània per la UB 

  

24.- “Pinzellades sobre els humans a l’Amazones brasiler” 

Professora: Ma Cristina Junyent Rodríguez 

 Doctora en Bioligia per la UB 

Directora de la Fundació Ciència en Societat 

http://www.ub.edu/gppg/
http://www.ub.edu/gppg/


31.- “Una mirada literària a la immigració dels 50” 

 Professor: Vicenç Villatoro 

 Llicenciat en Ciències de la Informació perla UAB 

 Escriptor i periodista 

 

JUNY 

7.- “Els millors petons de la història del cinema” 

 Professor: Albert Beorlegui 

Llicenciat en Dret per la UAB 

 Comentarista cinematogràfic 

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

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

  

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS 

 

*Tertúlia Literària:  

.27 d’abril: “Estos cielos”, Bernardo Atxaga 

.25 de maig: “Un puente sobre el Drina”, Ivo Andriac 

.22 de juny: “En el cafè de la joventut perduda”, Pattrick Modiano 

*Sortides: 

.maig: Jardins de Santa Clotilde a Lloret de mar 

.juny: Palau Güell de Barcelona 

*L’aula camina 

.25 d’abril: a determinar 

.23 de maig: a determinar 

.13 juny: a determinar 



*Teatre llegit 

.25 de maig: “El sopar dels idiotes”, Francis Veber 

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

respectivament 

POEMA 

La primavera besaba 

suavemente la arboleda, 

y el verde nuevo brotaba 

como una verde humareda. 

Las nubes iban pasando 

sobre el campo juvenil… 

Yo vi en las hojas temblando 

las frescas lluvias de abril. 

Bajo ese almendro florido, 

todo cargado de flor 

-recordé-, yo he maldecido 

mi juventud sin amor. 

Hoy, en mitad de la vida, 

me he parado a meditar… 

¡Juventud nunca vivida, 

quién te volviera a soñar! 

Antonio Machado 

 


