
 
 

L’AULA D'EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE SABADELL, PER A LA GENT GRAN 
 
 
 
 
 
NOTA DE PREMSA 
 
 
El nou president, Esteve Font s’ha adreçat als membres de l’Aula en el decurs de l’Acte de Cloenda 
de Curs que es va celebrar dilluns 4 de juny a La Faràndula 
 
 
L’Aula de la Gent Gran ha arribat al final del seu dotzè curs amb un Acte de Cloenda celebrat al teatre 
La Faràndula el passat dilluns. 
 
Amb la presència del segon tinent alcalde Juli Fernàndez i la regidora de Cultura Montserrat Chacón, el 
nou president Esteve Font, que va ser elegit en l’Assemblea General celebrada el passat 23 de maig, es 
va adreçar a tots els assistents agraint la confiança i proposant una renovada etapa per a l’Aula, que 
prossegueix el seu camí d’èxit amb 1310 socis i un programa atapeït d’activitats culturals. Igualment ha 
fet especial esment de la bona gestió feta pel president sortint, Joan Saborido, i tot el seu equip que 
han situat l’Aula en un molt alt nivell de prestigi a la ciutat i dins del context de les Aules catalanes. 
 
A continuació s’ha fet lliurament de les plaques de record als socis que han superat els 90 anys i que 
segueixen participants en les activitats docents. Aquests socis han estat Dolors Bou, Lluïsa Montllor, 
Maria Grimau, Magdalena Serrancanta, Carmen Gili, Balbina Ayguasenosa, Tomàs Carbonell i Antoni 
Artigas.  
 
Aquest homenatge ha donat pas a l’actuació del grup coral de jazz Aglepta, de Sant Cugat, que ha ofert 
un vibrant repertori de clàssics del jazz. 
 
Així doncs l’Aula ha arribat al seu final de curs, després d’haver programat 54 classes ordinàries i una 
gran varietat d’activitats complementàries que culminaran els propers dies amb una viatge cultural per 
les Repúbliques Bàltiques i Finlàndia. 
 
Tot desitjant un bon estiu a tots, el president ha convocat els socis per a l’acte d’apertura del nou curs 
que tindrà lloc el dia 1 d’octubre, amb una conferència a càrrec del professor Borja de Riquer. 
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