
Conferències segon trimestre 2021-2022

27 de gener

“La  salut i les trampes 
de gènere  i  pobresa”

a càrrec de Carme Valls Llobet
Política, escriptora i metgessa catalana, 
especialitzada en endocrinologia

 10 de febrer

“Argentona al món: 
Emergència climàtica”

a càrrec de Joan Manuel Riera Vidal
Biòleg i educador ambiental 
Responsable de l’Escola de 
Natura del Corredor

 

  

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

24 de febrer

“Papua Nova Guinea 
Un país remot amb l’empremta 
del missioner argentoní Xavier Vergés”

a càrrec de Xavier Calvo Vergés
Enginyer en telecomunicacions 
Administrador del llegat 
del Pare Xavier Vergés        

  

13 de gener

“La flauta màgica de Mozart
Maçoneria i Il·lustració a Viena en 
l’època de la Revolució Francesa”

A càrrec de Marc Heilbron Ferrer
Professor de l’Escola Superior 
de Música de Catalunya (ESMUC)

10 de març

“El premi Nobel i les dones”

a  càrrec de Xavier Roqué Rodríguez
Físic i professor d’Història de la Ciència 
a la Universitat Autònoma de Barcelona

  

24 de març

“Rastres i restes dels Ibers 
Arqueologia de la cultura Ibèrica”

a càrrec de Cesc  Busquets Costa
Arqueòleg. Professor d’arqueologia 
del Departament de Ciències de 
l’Antiguitat i de l’Edat Mitjana a l’UAB

    

7 d’abril

Sortida a ULLASTRET
Matí: Poble medieval (Visita guiada)
Dinar
Tarda: Poblat ibèric (Visita guiada)

    

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



2n TRIMESTRE

CURS 2021-2022
 

 L’AULA és una alternativa
cultural assequible i de qualitat

BENVOLGUTS,

Aquest trimestre hem pogut fer les conferències 
de manera “normalitzada”. Tant de bo hagin estat 
del vostre interès.  Ara us fem arribar la 
programació del trimestre que ve, esperant també 
que la puguem dur a terme sense cap tipus 
d’inconvenient.
Aquest segon trimestre té la particularitat que 
volem mantenir la proposta, iniciada l’últim curs 
abans de la COVID, d’incloure  la presentació a 
càrrec d’alumnes de  l’institut d’Argentona de 
treballs de recerca de Batxillerat, que hagin 
destacat per la seva excel·lència. En aquest 
moment no podem avançar-ne el títol perquè es 
presenten a �nals de desembre. Ja us 
n’informarem en el seu moment.
Seguirem fent les conferències al Centre Parroquial 
i amb el mateix protocol COVID, segons les 
indicacions de les autoritats sanitàries.
Us recordem que a la pàgina web hi ha l’espai  
obert “Tens alguna proposta?” que convida a la 
participació dels socis, amb l’objectiu de recollir 
suggeriments i propostes.
Una salutació cordial  i BONES FESTES!!!

Adscrita a:

Adherits a:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:


