
PROGRAMACIÓ TERCER TRIMESTRE  2018-2019 

CLASSES 

ABRIL 

24.- “El Besòs. De la degradació a la recuperació d’un riu” 

 Professor: Antoni Fogué  

Llicenciat en Ciències Biològiques per la UB   

Professor de l’Escola Universitària d’Infermeria i Fisioteràpia Gimbernat 

 

MAIG 

8.- “Ciència & Art (s) de Leonardo da Vinci” 

 Professor: Eduard Cairol Carabi 

Doctor en Filosofia per la UB  

Professor d’Història i Teoria de l’Art a la UPF 

  

15.- “Dones escriptores” 

 Professor: 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 

 

22.- “El feixisme italià i el nazisme alemany” 

Professor: Alberto Pellegrini 

Llicenciat en Història per la Università Ca’Foscari di Venezia 

Doctor en Història Contemporània per la UB 

29.- “Música i acció socioeducativa” 

 Professor: Oriol Casals   

Professor Superior de Música  i Màster en Musicoteràpia per la UPF 

 Professor a la Facultat Pere Tarrés de la URL 

 

JUNY 

5.- “L’obesitat: l’epidèmia del segle XXI” 



 Professor: Carles Paytubi 

Doctor en Medicina i Cirurgia per la UAB 

 Responsable de la Unitat de risc cardiovascular del Parc Sanitari de Sant Joan de Déu 

12.- “El meu Raimon Panikkar” 

 Professor: Antoni Bassas 

Periodista 

 

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

  

ALTRES ACTIVITATS CULTURALS 

 

*Tertúlia Literària:  

.25 d’Abril: “La ridícula idea de no volver a verte”, de Rosa Montero 

.23 de Maig: “Musclos per sopar”, de Birgit Vanderbeke 

.20 de Juny: “La tarda del senyor Andesmas”, de Marguerite Duras 

*Sortides: 

.Maig: a determinar 

.Juny: Concert al Palau de la Música i dinar de fi de curs 

*L’aula camina; 

.23 d’abril: a determinar 

.21 de maig: a determinar 

.18 de juny: a determinar 

*Teatre llegit: 

.30 de maig: “Arsènic i puntes de coixí”, d’en Joseph Kesselring 

*Taller de pintura; 

.dimecres pel matí 

*Assaigs de la Coral Jordi Antonin; 

.dijous pel matí 



POEMA 

Poema de la rosa als llavis 

Mocador d’olor 

que la teva sina 

acostava al cor: 

com que et sap l’enyor 

i et sap la pell fina 

tremola d’amor. 

Mocador d’olor 

fragant tarongina, 

com li bat el cor! 

Joan Salvat-Papasseit 

 


