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1.- L’AULA
1.1.- L’ASSOCIACIÓ
L’Aula d’Extensió Universitària de Sabadell, per a la Gent Gran, “L’Aula”, és
una associació cultural catalana que té per objectiu difondre la cultura de
l’àmbit universitari a persones de més de 55 anys.
Amb aquesta finalitat, l’Aula organitza un programa anual de classes, cursos
monogràfics, fòrums, visites culturals, aules itinerants i altres activitats de
caire cultural per als seus socis.
Sense ànim de lucre ni cap adscripció religiosa ni política, està oberta al
coneixement de la realitat canviant del nostre món, i connecta també amb
el coneixement de fets i vivències dels temps passats.
Està tutelada per la Universitat Autònoma de Barcelona i federada a AFOPA,
l’agrupació d’aules de formació permanent per a la gent gran de Catalunya.

1.2.- LA JUNTA
D’acord amb el previst a l’ordre del dia de l’Assemblea del curs 2019-20 es
va donar lloc a la renovació parcial de la Junta, que a partir del 23 de setembre de 2020 està formada per:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

President:
Vicepresidenta 1ª:
Vicepresidenta 2ª:
Secretària:
Vicesecretari:
Tresorer:
Vocal 1er.
Vocal 2n.
Vocal 3r.

Esteve Font Renom
Anna Maria Obradors Romeu
Mariona Creus Virgili
Àngels Llovet Usurbil
Agustí Preixats Ferrandez
Manel Vila Trasserra
Carles Casasampere Pegueroles
Joan Antoni Alonso Granados
Martí Valls Sarró

1.3.- ELS COL·LABORADORS
L’Aula compta amb més d’una trentena de Col·laboradors voluntaris en les
diverses tasques necessàries per al seu funcionament (administració, coordinació dels auditoris, docència, tresoreria, comunicació, etc.).
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1.4.- ELS ALUMNES
A final d’aquest curs, a 25/05/20, l’Aula està formada per 1.318 alumnes,
contra els 1.314 amb què es va tancar el curs anterior.
Aquests 1.318 alumnes responen a les següents característiques:

En total, l’edat mitjana dels alumnes és de 74,1 anys.
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Evolució del nombre d’alumnes en els darrers anys:
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Per domicilis, la procedència dels alumnes de Sabadell és:

Total alumnes de Sabadell:

1.214 (92,11 %)

Total alumnes de fora de Sabadell:
Total alumnes:

104 ( 7,89 %)
1.318
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1.5.- SÍNTESI HISTÒRICA
El 17 de gener de 2006 un grup de persones interessades en el projecte de
posar en marxa una Aula de la gent gran a Sabadell es reuniren a l’Ajuntament per presentar la idea i sol·licitar l’ajut inicial del Consistori per a poder
engegar el projecte. També es comptà amb el suport de l’AFOPA –la Federació d’Aules de Catalunya-.La motivació per la cultura i la circumstància
que, a causa de l’edat, la gent gran ara disposava d’un temps que abans no
tenia, eren els vectors que empenyien decididament el projecte.
El 20 d’abril de 2006 se celebra l’Assemblea Constituent, s’aproven els Estatuts i queda formada la primera Junta Directiva presidida pel senyor Francesc Batlló.
Des dels seus inicis ha anat creixen en nombre d’alumnes i d’activitats ofertes als seus socis, essent en l’actualitat una entitat consolidada que gaudeix
d’un bon prestigi dins i fóra de la ciutat.
Enguany el nombre de socis oscil.la al voltant dels 1.300 (concretament
1.318 a 25 de maig del 2020) i un promig d’edat de 74 anys. Amb aquesta
xifra d’alumnes, l’Aula de Sabadell segueix situada en segon lloc entre les
53 aules catalanes, darrera de les Aules de Barcelona.
L’assistència mitjana a les classes dels dilluns continua sent d’unes 800 persones, les quals omplen els nostres tres auditoris –els dos de la Fundació
Caixa Sabadell i el de la Fira-, i ens mostren l’interès dels socis per aquesta
activitat bàsica de l’Aula.
Comentari especial mereixen sempre les Conferències extraordinàries celebrades a La Faràndula i massivament concorregudes. Aquest curs la inauguració va ser a càrrec de l’escriptor Màrius Serra.
La nostra voluntat és sempre la de mantenir un nivell òptim en la qualitat
tant de professors com dels temes tractats. És clar que aconseguir l’excel·lència és difícil, però el conjunt de les opinions, qualificacions i enquestes
que ens fan arribar els socis i, sobre tot, l’assistència continuada a les classes
i el seguit de noves inscripcions, ens indiquen que el nivell assolit és el correcte.
Aquest any, però, ve marcat d’una forma molt especial per l’aparició al mes
de març de la pandèmia del coronavirus COVID-19 que ha afectat de
forma molt especial al col·lectiu de persones de la nostra edat i que ha obligat a les autoritats a dictar normatives sanitàries de confinament i restricció
de moviments. Aquest fet ha incidit de forma contundent a partir de la darrera setmana del mes de març i ens ha obligat a cancel·lar totes les classes
presencials previstes a partir d’aquest mes.
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També es van veure afectats i cancel·lats tots els actes del tercer trimestre,
aules itinerants, visites culturals, projeccions de documentals i també l’ acte
de cloenda del curs.
Inclús l’Assemblea General es va haver d’aplaçar al mes de setembre.

1.6.- ELS AUDITORIS
Aquest curs 2019-2020, i per les activitats regulars dels dilluns, hem seguit
comptant amb els següents auditoris:
¨ Auditori nou Fundació Antiga Caixa Sabadell
¨ Auditori antic Fundació Antiga Caixa Sabadell
¨ Auditori de la Fira Sabadell
Les conferències extraordinàries s’han impartit al teatre municipal La Faràndula.

Auditori nou Fundació Antiga
Caixa de Sabadell
Classe setmanal

Auditori Fundació antic Fundació
Antiga Caixa Sabadell
Classe setmanal

Auditori Fira Sabadell
Classe setmanal

Teatre La Faràndula
Conferència extraordinària
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2.- ACTIVITATS CURS 2019-2020
Durant aquest curs s’han celebrat les següents activitats:

2.1.- CLASSES SETMANALS
Cada dilluns s’imparteixen dues classes d’una hora de durada a cada auditori
sobre Temes diversos.
Aquest any, però, degut a l’aparició de la pandèmia a principis de març es
van haver de suspendre totes les casses presencials que estaven previstes
a partir del dia 16 de març. Fins a aquesta data es van poder presentar 35
temes repartits en 105 classes ordinàries i simultànies en els tres auditoris.
Per temàtiques, s’han distribuït:

A continuació segueix una reproducció dels calendaris dels tres trimestres,
amb el detall de les classes i professors.
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2.2.- CURSOS MONOGRÀFICS
Durant aquest curs s’ha celebrat un curs monogràfic, en tres dies diferents.

DATES

TÍTOL

PROFESSOR/A

5, 12 i 26 de JORDÀNIA,UN OASI POLÍTIC Felip Masó Ferrer
febrer
EN EL PRÒXIM ORIENT

En el monogràfic a Jordània van participar-hi 106 persones.

2.3.- AULES ITINERANTS
S’havien programat dues aules itinerants en els mesos de març i juny, però
degut a la pandèmia del COVID-19 es van haver de suspendre.
DATES

TÍTOL

MONOGRÀFIC
RELACIONAT

Del 15 al 22 JORDÀNIA, ESSÈN- JORDÀNIA, UN OASI
de març
CIA D’ORIENT MITJÀ POLÍTIC EN EL PRÒXIM
ORIENT
Del 7 al 13
LES DOLOMITES I EL No es va arribar a prode juny
TIROL
gramar la conferència
monogràfica
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ASSISTENTS
60

---

2.4.- VISITES CULTURALS
Aquest curs se n’han realitzat tres:
DATES

TÍTOL

23, 24 i 25 d’octubre

Visita Cultural a Àger

21 de gener

La presó Model de Barcelona i
espectacle Joan Maragall
La Casa de la Seda

10 de març

ASSISTENTS
38

40
37

La visita cultural als edificis modernistes de Jujol a Sant Joan Despí es va
haver de suspendre per causa del Covid 19 a l’haver estat programada pel
mes d’abril.

2.5.- AUDICIONS ÍNTIMES
Aquest curs s’han organitzat dos cicles de concerts de cambra amb explicacions personals per part dels intèrprets i del presentador amb una excel·lent acollida.
DATES

INTÈRPRETES

PRESENTADOR

ASSISTENTS

14 de novembre

LE PINK TZIGANE, quintet Xavier Chavarria
de jazz

77

28 de novembre

ONA CARDONA, clarinet i
JOSEP COLOM, piano

Xavier Chavarria

77

11 de febrer

CARLES MERIGÓ, piano

Xavier Chavarria

64

25 de febrer

MADEMOICELLI, quartet
de violoncels.

Xavier Chavarria

64

14

2.6.- VISITEM MUSEUS
Enguany hem visitat un sol museu:
DATES
20 de febrer

TÍTOL

ASSISTENTS

MUSEU EPISCOPAL I CATEDRAL
DE VIC

40

2.7.- EL DOCUMENTAL
S’ha continuat amb l’activitat de “El Documental del mes”.
Se n’han projectat 7 de les 10 sessions programades a les sales del Cinema
Imperial.
DATES

TÍTOL

ASSISTENTS
De
l’AULA
59

No
AULA
63

TOTAL

53

39

92

103

50

153

18 de setembre

IN SEARCH

122

18 d’octubre

PUSH

21 de novembre

WHAT WALAA WANTS

18 de desembre

53

54

107

15 de gener

WHEN TOMATOES MET WAGNER
PUTIN’S WITNESSES

62

27

89

19 de febrer

CHRIS THE SWISS

89

51

140

18 de març

CACHADA

Anul·lat per la covid-19

15 d’abril

HONEYLAND

Anul·lat per la covid-19

20 de maig

TINY SOULS

Anul·lat per la covid-19

Cal ressaltar que l’entrada als documentals és totalment gratuïta i està
oberta a tots els ciutadans. És un servei que l’Aula ofereix desinteressadament a la Ciutat
La mitjana d’assistència durant aquest curs ha estat de 117 persones per
sessió, de les quals un 60% van ser socis de l’Aula i un 40% externes a
l’associació.
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2.8.- ALTRES ACTIVITATS
Durant aquest any es van programar dues noves activitats per tal de donar varietat de continguts als alumnes de l’Aula.

DATES

TÍTOL

12 de desembre
30 de gener

ASSISTENTS

ANEM A L’OPERA, SORTIDA AL
LICEU.
MATINAL. VISITA ALS EDIFICIS
MODERNISTES DE LA FUNDACIÓ
CAIXA SABADELL

43
28

Cal dir que la sortida “Anem a l’Òpera” hi va haver una demanda superior
a les 40 persones que finalment hi van assistir i que no vam poder superar
de cap manera per les normes d’invitats previstes pel Liceu.

2.9.- ACTES EXTRAORDINARIS A LA FARÀNDULA
Enguany s’han realitzat 2 actes extraordinaris:

2.9.1.
DATES
7 d’octubre

2.9.2.

ACTE INAUGURAL
TÍTOL

PROFESSOR

Que representa Sant Jordi per Màrius Serra
al món editorial català?

ACTE DE NADAL

DATES
16 de desembre

TEMA
ENSEMBLE VEU I VENT. Concert d’àries de les
òperes i de les sarsueles més famoses.
Ximena Agurto, soprano
Eduardo Javier, clarinet
Elias Romero, piano
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A ambdós actes l’assistència va superar les 500 persones, omplint la platea del Teatre Municipal La Faràndula.

2.9.3.

ACTE DE CLOENDA

Aquest any, i degut a la pandèmia de la Covid-19, no s’ha pogut celebrar
l’acta de cloenda que any rere any s’havia pogut celebrar durant el mes de
juny, però esperem reprendre aquest espectacle, que no l’Acte de Cloenda
del curs 2019-20, en una data encara a determinar, quan les normes sanitàries, la seguretat dels nostres socis i la disponibilitat dels músics ho permetin.
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Aula tutelada per:

Federada a:

Amb el suport de:

Hi Col·laboren:
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