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2n trimestre curs 2019-2020

Montbau 
7 de gener
El Besòs, que caldria fer per recuperar-lo?
Narcís Prat, catedràtic en ecologia a la UB

21 de gener
Els tresors de la llengua 
Marius Serra, periodista i escriptor

4 de febrer
D’Edison a Tesla. La segona revolució industrial 
Andreu Valls Grau, enginyer Industrial per la UPC

18 de febrer
La música com a teràpia
Mateu Aregay, musicoterapeuta i coach

3 de març
La situació de la dona: ahir, avui i demà 
Maria Dolors Calvet, doctora per la UPC, exdiputada al 
Congrés i al Parlament

17 de març
Dones viatgeres intrèpides i aventureres 
del segle XIX i XX
Irene Cordón, postgrau i màster en egiptologia per la UAB

31 de març
Les plantes que causen al·lèrgies: motius, 
conseqüències i mesures de prevenció
Concepcion de Linares Fernandez, biologia de Institut de 
Ciència i Tecnologia Ambiental (ICTA), UAB

Visita Cultural a l’edifi ci històric de Correus. 
Data per concretar

Aules per al Temps Lliure (Sant Pau) 
Veure programació, ubicació i preus a: 
www.aeu-tempslliure.cat

Conferències
obertes a totes 
les edats
A Horta

Al Baix Guinardó 

A Montbau

Aula d’Extensió Universitària 
a Horta
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. 08031 Barcelona. 
Tel. 93 427 34 30
Metro: Horta (L5). 
Bus: H2, V27 i 185
Horari: dimecres de 17.30 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 45 €
Preu per conferència: 3 €

Aula d’Extensió Universitària 
al Baix Guinardó
Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Marina, 380. 08025 Barcelona. 
Tel. 93 450 27 47 / 93 456 73 65
Metro: Alfons X (L4)
Bus: H6, H8, V21 i 47
Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 45 €
Preu per conferència: 3 €

Aula d’Extensió Universitària 
a Montbau
Sala Polivalent de Montbau
Domènech i Montaner, 3. 
08035 Barcelona
Tel. 93 144 44 17
Metro: Montbau (L3)
Bus: H4, V21, 27, 60, 76 i B19
Horari: dimarts de 17 a 18.30 h
Preu del curs (tres trimestres): 30 €
Preu per conferència: 3 €



Horta 
8 de gener
Klimt, el pintor de la feminitat
Mercè Collell, psicòloga

15 de gener
Barcelona vista per tres escriptors de fora: 
Genet, Orwell i García Márquez
Oriol Izquierdo, escriptor, professor a la URL

22 de gener
Cultura Tairona: Chairama i la ciutat perduda 
de Teyuna (Colòmbia)
Francesc Bailón, geògraf, antropòleg

29 de gener
Beethoven, la força creativa, impulsora del 
romanticisme musical. (250 anys del seu naixement)
Joan Vives, divulgador musical, professor d’història de la 
música

5 de febrer
Colesterol: amic o enemic
Carles Paytubí, metge de l’Hospital de Sant Joan de Déu

12 de febrer
Una fi nestra oberta al món: història essencial 
de la pintura de paisatge
Jordi González, doctor en història de l’art

19 de febrer
Els orígens de Hollywood
Albert Beorlegui, llicenciat en art, periodista cultural

26 de febrer
Immigrants i refugiats: portes obertes
Arcadi Oliveres, doctor en ciències econòmiques, 
president de Justícia i Pau

4 de març
Les set vides d’Eduard Toda
Irene Cordón, doctora en arqueologia, història antiga 
i medieval

11 de març
Paisatge, romànic i Montseny
Oscar Farrerons, arquitecte, doctor en enginyeria multimèdia

18 de març
Recomanacions d’alimentació per a prevenir 
la sarcopènia
Anna Paré, llicenciada en farmàcia

25 de març
Antonio Vivaldi: el mite i l’enigma
Xavier Chavarria, musicòleg, crític musical a Catalunya Música

Sortides culturals. Els darrers dijous de cada mes, 
durant el curs, es programen sortides culturals a 
museus, exposicions, i altres espais d’interès cultural.

Baix Guinardó 
9 de gener
Mozart i el classicisme vienès
Valeri Cabós, músic i professor de tallers de música clàssica

16 de gener
Patria, de Fernando Aramburu
Marisa Sotelo, professora de literatura de la UB

23 de gener
Paraules de l’antiga saviesa, origen de refranys 
i frases fetes
Carles Riera, doctor en fi lologia catalana

30 de gener
Visita cultural guiada. Casa de les Aigües Trinitat Nova

30 de gener
Els primers humans
Josep M. Fullola, catedràtic de prehistòria a la UB

6 de febrer
La personalitat literària de Pere Calders
M. Isabel Pijoan, doctora en fi lologia catalana

13 de febrer
El Carlisme a Catalunya. Alternativa real? 
Ferran Vital, redactor del diari Ara i de la revista Sàpiens

20 de febrer
Màrius Torres 1910-1942: Una poesia estroncada 
prematurament
Joan Tres, psicòleg i doctor en fi lologia catalana

27 de febrer
Visita cultural guiada. Monestir de Sant Cugat

27 de febrer
Joaquim Mir, pintor de la llum i el color
Montserrat Fabregat, tècnica en turisme, guia i informadora

5 de març
Les dones a la postguerra
Assumpta Montellà, llicenciada en història contemporània

12 de març
Les dones computadores de Harvard 
o l’harem astronòmic de Pickering 
Javier Castelo, professor de física, grup de física de les 
radiacions. UAB 

19 de març
L’Europa d’entreguerres 1918-1939
Ramón Alquezar, doctor en història, professor emèrit de la 
UAB

26 de març
Visita cultural guiada. Mostra de pintura 
al Consolat d’Argentina

26 de març
Tots contra Galileu
Diego Solà, doctor en història moderna per la UB

Pierre Velas, professor jubilat de Sociologia, va 
crear durant la dècada dels setanta les Aules de 
Cultura a Tolosa de Llenguadoc. A Catalunya van 
iniciar-se l’any 1982 i a Horta-Guinardó, l’any 1994. 

L’any 2009, les aules de cultura d’Horta-Guinardó 
es transformen en aules d’extensió universitària, 
adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquest fet ha ajudat a millorar la qualitat dels con-
tinguts i a incrementar el nombre d’alumnes. 

Les Aules d’extensió universitària ofereixen confe-
rències i sortides culturals per a persones de totes 
les edats i constitueixen un excel·lent espai de re-
lació, on les noves coneixences possibiliten noves 
activitats.
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