
Conferències tercer trimestre 2022-2023

27 d’abril

“Jaume Plensa, escultor de la llum i 
de l’esperit”

a càrrec de Mariona Millà i Salinas
Pintora, escultora i  il·lustradora. 
S’ha desenvolupat també en els 
terrenys de la joieria

 
11 de maig

“Orígens de la Bíblia”

a càrrec de Lluís Busquets i Grabulosa
Llicenciat en Filosofia i Teologia. 
Escriptor, professor i periodista. 

 

  

13  d’abril

“Com funciona el cervell. 
Neurobiologia de la resiliència i la 
vulnerabilitat”

a  càrrec d’Elena Martín García
Llicenciada en Psicologia i 
doctorada en Neurociències 

25 de maig

“Qui no té por a la intel.ligència artificial?”
 
a càrrec de Jordi Torres i Viñals
Catedràtic d’Informàtica i investigador 
del Barcelona Supercomputing  Center

  

8 de juny

SORTIDA A Sant Pere de Rodes

Visita al monument i conferència 
“1000 anys d’història”

    

    

    

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

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

22 de juny

ASSEMBLEA DE SOCIS 
     

    

    

    



3r TRIMESTRE

CURS 2022-2023
 

 L’AULA és una alternativa
cultural assequible i de qualitat

Adscrita a:

Adherits a:

Amb la col·laboració de:

Amb el suport de:

En�lem l'últim trimestre d'aquest curs i 
ho fem amb una programació que con-
necta dos extrems, tant en la línia del 
temps com en la diversitat de temes. 
Des dels mites dels temps remots de la 
Bíblia �ns a l'univers futurista de la 
intel.ligència arti�cial. I és que sempre 
procurem tenir una mirada àmplia i 
diversa a l'hora de plani�car les con-
ferències, amb uns resultats unes vega-
des més encertats que altres, però 
sempre amb la mateixa voluntat. Ens 
sentim molt contents de pilotar aquest 
vaixell, que només pot arribar a bon 
port si hi sou vosalltres.

La Junta de l’Aula
 


