
Vinculades a la Universitat Autònoma de Barcelona

Aules d’extensió universitària 

3r trimestre curs 2020-2021

Conferències
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Mesures Covid-19
Degut a la situació sanitària actual, la programació 
pot patir modificacions. Recordeu que és obligato-
ri l’ús de mascareta, desinfectar-se les mans abans 
d’accedir i respectar la distància social. La possibi-
litat de realitzar l’activitat i en quines condicions es 
podrà desenvolupar aquesta anirà en funció les re-
solucions que dicti el PROCICAT en cada moment 
i les mesures complementàries que acordi l’Ajunta-
ment de Barcelona. En tot moment heu de seguir 
les indicacions dels professionals dels equipaments. 

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, adscri-
tes a la Universitat Autònoma de Barcelona. Aquest 
fet ha ajudat a millorar la qualitat dels continguts 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.



Horta 

Per tal de garantir el distanciament social, es 
faran 2 grups de socis perquè tothom hi pugui 
tenir accés.

Grup A
14 d’abril
Necessitem mites? Un estudi de Narcís i d’Edip
Mercè Collell, psicòloga

28 d’abril
Dràcula, un heroi romàntic
Pere Poy, filòleg, teòleg  

12 de maig
Gel: arquitectura del paisatge
Jordi Camins, tècnic de l’INESE, alpinista, glaciòleg

26 de maig
Una història del jazz
Pau Fuster, músic

9 de juny
Miró, el retorn a la innocència
Jordi González Llàcer, doctor en Història de l’art

Grup B
7 d’abril
Històries dels instruments: el violí
Pere Andreu Jariod, divulgador musical

21 d’abril
Tradicions de Catalunya: Sant Jordi
Joaquim Colominas, professor en Ciències polítiques 
a l’UB

5 de maig
Secrets del pontificat del papa Francesc
Vicens Lozano, periodista
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19 de maig
Vallvidrera i el Putxet: dos barris de senyors
Ramon Bas, arquitecte

2 de juny
La demència de l’Alzheimer: com dirigir-se al 
malalt
Carles Paytubí, metge medicina interna a Sant Joan 
de Déu

16 de juny
Els sumptuosos musicals de Minnelli
Albert Beorlegui, llicenciat en art, divulgador musical

A l’entrada del centre es prendrà la temperatura 
a tothom. També s’hauran de rentar les mans 
amb gel hidro-alcohòlic. A la sala els seients 
estaran disposats de manera que es garanteixi la 
separació entre els assistents. Tindrem control de 
les persones que assisteixin a cada sessió.

Baix Guinardó 
Totes les sessions seran online, l’enllaç s’enviarà 
abans de cada conferència.

14 de gener
Louise Arner Boid. La dama que va domar l’Àrtic

8 d’abril
Niccolò Paganini. “El violinista del diable”
Joan Vives, divulgador musical, professor d’història de 
la música

15 d’abril
Els ocells i la nostra cultura
Pere Alsina, màster en enginyeria i gestió ambiental 
UPC i biòleg per la UAB 

23 d’abril
La personalitat literària de Joan Margarit
M. Isabel Pijoan Picas, doctora en filologia catalana
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6 de maig
Històries i curiositats del violí
Pere Andreu Jariod, periodista musical i professor a 
la URL

13 de maig
Del telègraf al telèfon mòbil. “Com les 
comunicacions han canviat el món”
Lluís Prat, professor emèrit de l’ETS enginyeria 
telecomunicacions UPC 

20 de maig
Introducció a la cultura de la pau
Xavier Garí de Barberà, doctor en història 
contemporània UIC 

3 de juny
Cinema musical. 3a part
Frederic Sesé Sabartés, llicenciat en història de l’art i 
títol professional de flauta travessera

10 de juny
Nova Zelanda
Jordi Canal, escriptor i fotògraf especialitzat en 
viatges

17 de juny
Periodisme enganyós i periodisme compromès
Vicens Lozano, redactor de la secció internacional de 
TV3 

 

Montbau 
Donades les restriccions per fer activitats 
presencials, aquest trimestre no es duran a terme 
les conferències ni les sortides culturals.
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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

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

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

Per consultar els preus d’aquest tri-
mestre, adreceu-vos a cada entitat.


