Conferències segon trimestre 2019-2020
9 de gener

20 de febrer

“Beethoven, romàntic i heroic”
(250è aniversari del seu naixement)

“Ciència i Art. Leonardo Da Vinci”

A càrrec de Joan Vives i Bellalta
Flautista de bec, professor d’Història
de la música i divulgador musical

23 de gener
“Periodisme i veracitat en l’era
de la sobreinformació”
A càrrec de Marc Colomer i Flores
Periodista i director de l’Agència
Catalana de Notícies des del 2016.
Va formar part de l’equip fundacional
del diari ARA

A càrrec d’Eduard Cayrol i Carabi
Doctor en Filosofia (UB)
Actualment professor d’Història
de teoria de l’Art a la
Universitat Pompeu Fabra
5 de març
“Eleanor Roosevelt, el millor Roosevelt”
A càrrec d’Andreu Mayayo Artal
Catedràtic d’Història Contemporània i
Director de Siglo XX
19 de març
“Rastres i restes dels ibers”

6 de febrer
“L’expansió comercial mediterrània de
Catalunya a l’Edat Mitjana i la
importància dels Consolats de Mar”
A càrrec de Lola López Pérez
Doctora en Història medieval
(UB) amb una tesi titulada
la Corona d’Aragó i el Magreb

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

A càrrec de Cesc Busquets Costa
Arqueòleg. Especialitzat en
la Cultura ibèrica
2 d’abril

Totes les conferències es faran els dijous,
a les 6 de la tarda, al Saló de Pedra
d’Argentona ( C/Gran,61)

SORTIDA A ULLASTRET
Matí: Poblat ibèric (visita guiada)
Tarda: Poble medieval (visita guiada)

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

Benvolguts socis i sòcies,
Sense ni adonar-nos-en hem passat el primer
trimestre del curs 2019-2020.
Hem parlat d’història, de cinema, ciència i
tecnologia... Hem vist el mal que fan les guerres i les seves conseqüències en els naufragis
a Lesbos, la importància de la vaga de La
Canadenca que es va produir durant els mesos
de febrer i març de 1919 i que va constituir una
de les fites més rellevants de la història del
moviment obrer català. Hem visitat el Museu
d’ Història de Catalunya. I hem acabat el
trimestre amb la història de la Família Strauss.
Quan rebreu aquest tríptic ja haurem passat
Nadal. Les festes de Nadal són dies de retrobament familiar, d’il·lusió dels nens i nenes, dies
de bones intencions. Dies de pertinença a una
comunitat o no, són festes que giren al voltant
del solstici de l’hivern. És un solstici que se
celebra a totes les cultures, nosaltres tenim tió,
el caganer, la loteria... tot això ja haurà passat.
Cadascú ho haurà celebrat a la seva manera.
Ens retrobarem el dia 9 de gener i començarem acompanyats amb la música d’un dels més
grans compositors de la història.
“Beethoven, romàntic i heroic” a càrrec de Joan
Vives i Bellalta
Que tinguem un Bon Any!!!
Junta de l’Aula d’Extensió Universitària
d’Argentona
Desembre de 2019

L’AULA és una alternativa
cultural assequible i de qualitat
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