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Classes i professors
Aquest primer trimestre totes les classes setmanals es faran presencials a l'Auditori nou de la Fundació Antiga 
Caixa de Sabadell a les 17:00 h amb aforament restringit (oportunament s'informarà de com s'ha de fer la 
inscripció per assistir-hi). A ser possible també es podran seguir les classes en format telemàtic via Zoom, 
prèviament al web s'indicarà l'enllaç per fer la connexió corresponent.

25/10/21
2 - CHONPS: la part secreta de la fòrmula de la 
vida
Josep Lladó Guilera
Llicenciat en Química per la UB.
Creador de materials informàtics interactius.

08/11/21
3 - Pompeu Fabra. Un enginyer al servei de les 
lletres
Assumpta Montellà i Carlos
Llicenciada en Història.
Escriptora.

22/11/21
5 - Joan Capri, el rei del monòleg i un dels mites 
de la cultura popular
Jaume Aulet Amela
Professor de Literatura Catalana Contemporània de la UAB.
Especialista en el Noucentisme i en Història de la poesia 
catalana del segle XX.

 

 
 

29/11/21
6 - Innovacions tecnològiques en aplicacions 
mèdiques
Lluís Blanch Torra
Doctor en Medicina especialista en Medicina Intensiva.
Director de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí-I3PT.

Totes les classes del dilluns 
començaran a les 17:00 h. Ens 

podrem  connectar a partir de les 
16:30 h. per saludar-nos i verificar 

que la connexió vagi bé.
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15/11/21
4 - Klimt i Rodin: art, erotisme i passió
Imma Fontanals Aymerich
Historiadora de l’Art.
Comissària d’exposicions i professora.

18/10/21
1 - L’esclat musical de l’europa del nou-cents      
Xavier Chavarria Talarn
Musicòleg periodista i crític musical.
Llicenciat en Filologia Catalana i en Història i Ciències 
de la música.



 

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

Amb el suport de: Hi col·laboren:

  

   

 

  

 

  

 Auditori Antic de la Fundació Caixa Sabadell
a les 17:00 h, en format presencial.

AUDICIONS ÍNTIMES

09-11 Duo Pyrophorus, Alí Arango i Josué 
Fonseca, guitarres.
25-11 Carles Cases, piano i Svetlana Tovstukha, 
violoncel.
Presentació Xavier Chavarria.
Places limitades a 75 persones.
Preu: socis 30€ / acompanyants 35€ (els dos 
concerts).
Inscripcions: a partir del 26 d'octubre (*)

     

 

  

  
 

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.

14-10, dijous. Visita guiada per: L’ENIGMA IBER. 
Arqueologia d’una civilització. 
Exposició temporal del Museu d’Arqueologia de 
Catalunya, que s’emmarca dins el cicle expositiu 
“Mediterranis” que vol presentar temes d’Història 
Antiga, tant de Catalunya com de la resta de pobles 
de la Mediterrània. 
11-11, dijous. “Ciutadà Novell” visita el Gran Teatre 
del Liceu. 
El conegut actor Queco Novell vol descobrir com és 
per dins el gran temple de l’Òpera de Barcelona i el 
que el fa funcionar. (Des de l’enllaç a Youtube).
09-12, dijous. Visita virtual guiada “Un cop d’ull al 
MNACTEC” (Museu Nacional de la Ciència i la 
Tècnica de Catalunya). 
És un museu que té com a missió promoure el 
coneixement de la cultura científica, tècnica i industrial. 
En veurem una panoràmica en general.

 

     

  

  
 

L’AULA PEL CATALÀ

Continuarem aquesta secció que ens ajudarà a 
tots a conèixer millor la nostra llengua.  
Aquesta secció constarà de diverses parts com:

1- Enigmàrius del Màrius Serra.
2- Llenguaferits del David Vila i Ros i Jessica 
Neuquelman.
3- Altres temes que oportunament anirem 
informant.

  

(*) Inscripcions a través del web de l'Aula:
www.aulasabadell.cat.

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

Consulteu aquest apartat on trobareu diverses 
informacions tècniques que fan referencia a l’Aula i 
altres d’interès general. 

  
   

  

   

ACTE D’INAUGURACIÓ DEL CURS 

4 d’octubre a les 17:00 h. a l’Auditori nou de la 
Fundació Antiga Caixa de Sabadell. En format 
presencial i telemàtic.

Conferència a càrrec del professor Joan B. Culla i 
Clarà, que parlarà sobre la Catalunya de principis del 
segle XX. 

Durant l'acte es lliuraran els reconeixements als alumnes 
que aquest curs i el passat han complert 90 anys.

     

  

  
 

ACTE DE NADAL

13 de desembre a les 18:00 h. al Teatre Municipal 
La Faràndula. En format presencial.

“INTIMAMENT LLACH” espectacle musical i de 
dansa a càrrec de la cantant Neus Mar. 

Acte reservat i gratuït pels socis de l'Aula.
Aforament limitat.


