
Conferències primer trimestre 2021-2022

21 d’octubre  

“150 anys de la Comuna de París”

a  càrrec d’Andreu  Mayayo Artal
Catedràtic d’Història Contemporània. 
Director de Segle XX

 
4 de novembre 

“ Japó, el país de la memòria profunda”

a càrrec de Toni Arbonès Escoda
Periodista. Director i presentador 
del programa
“Els viatgers de la Gran Anaconda” 
de Catalunya Ràdio.

 

  

Totes les conferències es faran els dijous,
 a les 6 de la tarda, al Centre Parroquial

 

Estatge social:

C/ Mataró, 5 
08310 Argentona

Telèfon 93 797 41 73

www.auladargentona.org
auladargentona@gmail.com

Horari  Secretaria:

Matins de 10:00 a 12:00h

18 de novembre 

“Centenari de Joan Triadú”

a càrrec de Joan Josep Isern. 
Crític literari i escriptor. 
Comissari de l’Any Triadú

  

7 d’octubre  

Conferència inaugural
 
“ El poder al món post-COVID”

a càrrec de Vicenç Lozano Alemany
Llicenciat en Periodisme i Història.
Ha estat redactor de la secció
d’Internacional de TV3 2 de desembre

“ La penicil·lina catalana”

a càrrec de Jordi Almirall i Pujol. 
Doctor en Medicina. Especialista en 
Medicina interna a l’Hospital de Mataró.

  

16 de desembre 

Antoni Viladomat i Manalt (1678-1775), 
pintor de la Capella dels 
Dolors de Santa Maria de Mataró
 
a càrrec de Mariona Millà i Salinas
Pintora, escultora, escriptora i 
divulgadora d’Art.

    

23 de desembre 

Visita a la Capella dels Dolors 
de la basílica de Santa Maria de Mataró

    

Soci: Entrada lliure
No soci: Entrada 5,00€



1r TRIMESTRE

CURS 2021-2022
 

 L’AULA és una alternativa
cultural assequible i de qualitat

Benvolguts amics i socis de l’AULA

Estem  en temps de molta incertesa davant la 
situació persistent de la COVID, que exigeix molta 
precaució i cuidar-nos molt. Però, la vida segueix i 
la junta de l’AULA us presenta la programació del 
primer trimestre del Curs 2021-22 amb el desig 
que es pugui dur a terme. Sempre seguirem les 
indicacions de l’autoritat sanitària i, si en algun 
moment cal i és necessari fer canvis, ho farem.

En principi, i tal com ja us havíem anunciat, tenim 
previst fer les conferències al Centre Parroquial, 
que ens cedeix les seves instal·lacions. Per a poder 
donar compliment a les autoritats sanitàries, 
caldrà que tothom porti mascareta, preferible-
ment FFP2, durant tota l’activitat. Hi haurà gel 
hidroalcohòlic i entre tots farem l’esforç de 
guardar la distància de seguretat recomanada.

També estem treballant amb la possibilitat de 
poder desenvolupar el nostre programa via 
telemàtica en cas de no poder fer les conferències 
en el format presencial.
Per a qualsevol informació, us recordem els canals 
habituals de comunicació que tenim: 

auladargentona@gmail.com
o els telèfons 659186233 / 937974173

Esperem que hagueu pogut passar  un bon estiu i 
apro�tem l’avinentesa per a desitjar-vos una bona 
entrada de tardor.
Una salutació ben cordial.


