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Classes virtuals i professors
11/01/21
1 - Un senyor de Terrassa i un home de Sabadell parlen 
(sense fer-se sang) de la colla de Sabadell
Jaume Aulet
Terrassenc i professor de Literatura Catalana de la UAB.
Antoni Dalmases
Sabadellenc i professor de Literatura i escriptor. 

Aquest segon trimestre totes les classes setmanals i la resta d'activitats continuaran essent via telemàtica (ZOOM) i 
oportunament a la web s'indicarà el link per fer la connexió corresponent.

18/01/21
2 - Músiques compromeses: Prokofiev i Xostakóvitx
Xavier Chavarria Talarn
Musicòleg i crític musical.
Llicenciat en Filologia Catalana en Història i Ciències de la música.
25/01/21
3 - El poder al món
Vicenç Lozano Alemany
Ha estudiat Periodisme i Història a la UAB.
Redactor-reporter d’internacional de TV3.

01/02/21
4 - Ens enganyen les etiquetes dels aliments?
Claudi Mans Teixidó
Catedràtic emèrit del Departament d’Enginyeria Química de la UB.
Escriptor.

08/02/21
5 - George Orwell a Catalunya: la forja d’un escriptor
Jordi de Miguel Capell
Periodista. Coautor de l’adaptació gràfica d’Homenatge a Catalunya de 
George Orwell.

 

 
 

15/02/21
6 - Antàrtida, gel més enllà de la fi del món
Jordi Camins Just
Estudis de Dret i Màster Tècnic per l’Institut d’Estudis Superiors. 
22/02/21
7 - Plensa, artista català universal contemporani
Mariona Millà Salinas
Pintora, escultora i docent. Graduada en Arts Aplicades i Oficis Artístics 
per l’Escola d'Art i Superior de Disseny Llotja.
01/03/21
8 - L’art que va sobreviure a la guerra. El cas de Sabadell
Patxi Ocio Casamartina
Doctor en Història de l’Art per la UAB.
Màster en Anàlisi i Gestió de Patrimoni Artístic per la UAB.

08/03/21
9 - Berthe Morisot: el talent impressionista
Imma Fontanals Aymerich
Historiadora d'Art.
Conferenciant i comissària d’exposicions.
15/03/21
10 - Corrupció a l’Espanya d’Alfons XIII
Mª Gemma Rubí Casals
Doctora en Història per la UAB.
Especialista en història d’Espanya i Catalunya dels segles XIX i XX.

22/03/21
11 - L’estatus de la dona a l’Islam: de l’Alcorà a la seva 
interpretació
Dolors Bramon Planas
Doctora en Filosofia i Lletres per la UB.
Escriptora i assagista.

Totes les classes del 
dilluns començaran a les 

18 h. però els socis es 
podran connectar a partir 

de les 17:30 h. per 
saludar-se i verificar que 

la connexió vagi bé.



  

   

 

 

  

 

  

 Auditori Antic de la Fundació Caixa Sabadell

A L T R E S  A C T I V I T A T S

AUDICIONS ÍNTIMES

Amb el suport de: Hi col·laboren:

Aquest trimestre queden ajornades en funció de 
com evolucioni la situació sanitària.

     

 

 

  

  
 

VISITES CULTURALS

El segon dijous de cada mes penjarem a la web 
una visita cultural virtual guiada. Seguiu les 
instruccions que s’indiquen a la web de l’Aula en 
l’activitat Visites Culturals per poder-vos-hi 
connectar.

14-01, dijous. Visita al Museu del càntir 
d’Argentona.
El director del Museu ens ofereix un recorregut guiat i 
virtual sobre la història i els diferents tipus i usos del 
càntir.
11-02, dijous. El Torrent de Colobrers: itinerari de 
natura.
Invitació a fer un passeig des de casa a aquesta joia 
natural del rodal de Sabadell amb informació de la flora 
i fauna d’aquest entorn privilegiat.
11-03, dijous. Visita a l’edifici artístic de l’Hospital 
de Sant Pau.
Visitarem des del sofà de casa aquest edifici 
emblemàtic del Modernisme Català.

Aula d’Extensió Universitària de Sabadell,
per a la Gent Gran.

Atenció telefònica: 93 722 04 28

aulasabadell@hotmail.com     www.aulasabadell.cat

     

  

  
 

MATERIAL MULTIMÈDIA - 
APRENENT TECNOLOGIES A L'AULA 
AMB L'ÀNGEL COLOMER.

Cada dilluns es penjarà a la web de l’Aula un nou 
document de tecnologia de l’Àngel Colomer
Podeu veure els diferents títols en l’activitat 
Material multimèdia de la nostra web. 

  


