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“És gairebé un fet comú la importància
que la ràdio tingué després de la Guerra Civil i, 

especialment, durant les primeres dècades
del franquisme.

Des de perspectives científicament diferenciades 
però amb avaluacions coincidents, la història i la 
sociologia de la comunicació han assenyalat que 

en la fosca i tèrbola Espanya de la repressió
 l’autarquia i la postguerra,

la ràdio va ampliar les seves funcions més
comunes com a element clau
de la comunicació de masses

 i com a mitjà de transmissió ideològica
 política i cultural sota el règim feixista.”

Professionalització de les
dones a la radio, 1939-1960

Susanna Tavera

Recordeu
25 | Abril
anem a

Trobada d’aules d’extensió 
universitària de la Udl, a Cervera.

Els detalls i el preu, es donaran
a conèixer oportunament



14 | Abril
El desconcert del present.
Antoni Puigvert
Periodista i escriptor

21 | Abril
Objectius de desenvolupament
sostenible 2030.
Pere Enciso
Professor d’Economia Aplicada de la UDL

25 | Abril
TROBADA D’AULES D’EXTENSIÓ 
UNIVERSITÀRIA DE LA UDL, A CERVERA.

28 | Abril
L’eclipsi ètic i la greu crisi
del sistema social i polític.
Manel Milian Mestre
Periodista i escriptor

5 | Maig
Ciberseguretat actual i real.
Com ens poden atacar i com ens podem
defensar.
Bruno Pérez
Expert en Ciberseguretat
Pèrit Judicial. Informàtic Forense

12 | Maig
La radio a Catalunya
en temps del franquisme.
Susanna Tavera
Catedràtica d’Història Contemporània, jubilada, 
de la Universitat de Barcelona

19 | Maig
Com respirem?
Podem aprendre a respirar correctament?
Marta Llobera.
Fisioterapeuta dels equips PADES GSS 
(Hospital Sta. Maria de Lleida)

26 | Maig
La cuina de la reialesa del segle XVII.
Què menjaven i com ho feien?
Magali Ortiz 
Graduada amb Història i Periodisme
per la Universitat de Navarra

2 | Juny 
CLOENDA DEL CURS 2019-2020.
 “Seguretat en escena”
Representació adreçada
a com evitar enganys i estafes a la societat.
Organitza i col·labora:
Mossos d’Esquadra, Ajuntament de Tàrrega, 
BAT Grup de Teatre i EASD  Ondara

abril

maig juny

Les conferències s’impartiran
puntualment a les 17.00 h

al teatre Ateneu de Tàrrega


