
Recordeu-vos
7|Novembre

visitarem:

Espais de la Batalla de l’Ebre
Paratges contra l’oblit

Els detalls i el preu es donaran
a conèixer oportunament

Les conferències s’impartiran
puntualment a les 17.00 h

al teatre Ateneu de Tàrrega

Octubre | Desembre 2019

PROGRAMA DE
CONFERÈNCIES 
de l’Aula d’Extensió Universitària 

de Tàrrega

aeutarrega@gmail.com
www.aulatarrega.cat

“La identidad se encuentra, 
perdiéndola, no buscándola: no 

queriéndome aferrar a una identidad 
que aún no está realizada y que no 
se puede encontrar desde luego en 
el pasado, porque entonces sería 
una copia de algo viejo. La vida 

es riesgo; la aventura es novedad 
radical; la creación se produce todos 
los días, algo absolutamente nuevo 

e imprevisible”.

Raimon Panikkar i Alemany

Corbera d’Ebre



1 | Octubre
Versions Paral·leles. 
Els cuplets al llarg del temps.
Amalia i Glòria
Art i Música

8 | Octubre
Secrets en el pontificat
del Papa Francesc.
Vicenç Lozano
Periodista i escriptor

15 | Octubre
Georg Friedrich Handel
(I) Els anys de formació a 
Alemanya i Itàlia.
Joan Vives
Professor d’Història de la Música

22 | Octubre
Georg Friedrich Handel
(II) La maduresa, gloria de la 
música britànica.
Joan Vives
Professor d’Història de la Música

29 | Octubre
La Batalla de l’Ebre. 
El valor de la pau, des de la 
tragèdia de la guerra.
Roc Salvadó
Historiador i professor d’Història

5 | Novembre
Habilitats per a una comunica-
ció eficaç.
Marcel·la Andreu
Filòloga, periodista i professora a la 
UDL

12 | Novembre
Desenvolupament humà. El nou 
repte social i polític de Segle 
XXI.
Daniel Gabarró
Formador i escriptor

19 | Novembre
Raimon Panikkar, entre Orient i 
Occident.
Ignasi Moreta
Professor de Literatura Catalana a la 

UPF

26 | Novembre
L’enigma de Velàzquez.
Jordi Gonzàlez Llàcer
Doctor en Geografia i Història de l’Art

3 | Desembre
Recerca i innovació. 
Com arriben els resultats de la 
investigació a la societat.
Núria Brunet
Doctora en Biologia Cel·lular

10 | Desembre
Mossos d’Esquadra. Distribució 
Territorial, Organització i com-
petències.
Manel Sancho
Subinspector en Cap de l’Urgell

17 | Desembre
L’Art de l’il•lusionisme.
Mag Lari


