
Conferències primer trimestre 2022-2023

20 d’octubre

“Veritats, mentides i curiositats de 
les abelles”

a càrrec d´Ernest Francolí Farré
Apicultor ecològic

 3 de novembre

“Robòtica i societat”

a  càrrec d’Alícia Casals i Gelpí
Enginyera industrial  i  informàtica. 
Catedràtica de la Universitat Politècnica 
de Catalunya

 

  

17 de novembre

“La lluita del Poble Kanak pel seu tros 
de paradís: L’arxipèlag de Nova Caledònia”

a càrrec de Roger Cases Majoral
Zoòleg, viatger incansable, submergit 
durant un any i mig en el poble kanak 
amb la seva lluita

       

  

6 d’octubre

“Domicili inconegut”. Lectura teatralitzada
(acte obert al públic)
Grup teatral somdos
Actors: Josep Maria Roviralta i 
David Serrano
Violoncel: Martín Càceres
Violí: Canòlich Prat 1 de desembre

Conferència i visita guiada:
“Les colònies i fàbriques tèxtils 
de l’Alt  Llobregat”
Visita guiada: Colònia Vidal de Puig-Reig

a càrrec de Ramon Soler i Riba
Escriptor, autor de llibres d’història i 
un diccionari tèxtil 

  

15 de desembre

“Joan Fuster. Mesura de totes les coses”

a càrrec de Francesc Foguet i Boreu
Doctor en Filologia catalana. 
Professor de literatura catalana a la 
Universitat Autònoma de Barcelona

    

22 de desembre

“Postres de músic”
a càrrec de Pere Andreu Jariod

Divulgador musical, conferenciant i  
radiofonista. Apassionat per 
la música clàssica

    

    

    

CURS MONOGRÀFIC

Egipte: Terra de faraons

a càrrec de “Antiquitas. 
Cultura i Humanitats”

27 d’octubre

El Regne Antic i les grans piràmides

10 de novembre

El Regne Nou: Una nova època

24 de novembre

Tutankhamon. La pedra de 
Rosetta i l’escriptura jeroglífica

Les sessions monogràfiques tindran 
lloc de 17:40 a 19:00 
al Centre Parroquial

Curs complet: 20€ (socis)  
                            30€ (no socis)

Sessions soltes: 10€

  



Les conferències es faran els dijous
           a les 18.00 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

1r TRIMESTRE

CURS 2022-2023
 

 L’AULA és una alternativa
cultural assequible i de qualitat

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

Adscrita a:

Adherits a:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:
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Divulgador musical, conferenciant i  
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