Benvolguts socis i sòcies,
Encara que amb una mica més de retard del
que és habitual, i amb menys sessions, almenys
durant aquest primer trimestre, reiniciem la
nostra Aula, procurant aplicar totes aquelles
mesures de protecció al nostre abast.
Us demanem que les llegiu amb atenció i que
procureu observar-les totes i en tot moment.
Aquestes són les mesures que hem adoptat
pel curs 2020/21 i que regiran durant les
conferències, mentre durin les restriccions i la
reglamentació vigent pel Covid 19.
| Arribar amb anticipació per evitar aglomeracions
i cues.
| Obligatorietat de portar la mascareta per entrar
i també dins la sala.

| Per no haver de passar per davant de les
persones serà obligatori començar a omplir les
places, des del centre de la sala cap als laterals.
| La sortida es farà de forma esglaonada.
Començant primer per les files del darrera de la
sala i a continuació les següents, fins arribar a
les files del davant.
| No hi haurà torn de preguntes amb el micro
Esperem del sentit de responsabilitat de tots
els nostres socis i sòcies, que tindran cura de no
assistir a les conferències, si tenen febre o algun
símptoma sospitós.
La Junta de l’AEU de TARREGA.
Entre tots ho podem fer!.
Mascareta, mans netes i distància física.
Protegeix-te, protegim-nos

| Respectar la distància física a la cua.
| Es comprovarà el nom de cada soci a l’entrar.
És obligatori per fer el seguiment, en cas que
algú doni positiu posteriorment.
| A l’entrada hi haurà dues taules de control i
dues files, guardant les distàncies de seguretat.
| Si cal i és preceptiu, es prendria la temperatura
a l’entrada.
| Es facilitarà gel hidroalcohòlic a disposició dels
assistents.
| El local es desinfectarà cada vegada després
de cada sessió.
| Els seients disponibles estaran degudament
senyalitzats i separats, per evitar els contactes
de proximitat.

aeutarrega@gmail.com
www.aulatarrega.cat
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20 | Dimarts
(I) Beethoven i el piano.
Joan Vives
Professor d’Història de la Música.

15 | Dimarts
Les cures pal·liatives: dignitat i benestar
fins al final de la vida”.
Clara Lago
Llicenciada en Infermeria i Màster
en Cures pal·liatives per l’ICO.

27 | Dimarts
(II) L’entorn de Beethoven. Els
professors, els amics, els deixebles...”
Joan Vives
Professor d’Història de la Música.

novembre
10 | Dimarts
Desinformació a les xarxes.
Contranarratives i civisme digital.
Ramon Oromí.
Dinamització Social Digital
24 | Dimarts
Com respirem?
Podem aprendre
a respirar correctament?
Marta Llobera.
Fisioterapeuta dels equips PADES GSS
(Hospital Sta. Maria de Lleida).

22 | Dimarts
Assemblea anual de l’Aula.
Seguida d’una actuació musical.

Atura’t. Respira. Reflexiona.
Respira a poc a poc: inspira pel nas i,
a continuació, expira lentament.
Alentir la respiració és una de les millors
maneres de reduir l'estrès, perquè indica al
cervell que relaxi el cos.
Observa com et sents i què penses,
sense jutjar. En lloc de respondre o reaccionar
a aquests
pensaments o sentiments, pren-ne
consciència i,
a continuació, deixa’ls marxar.
Dedica un temps a treballar
i un temps a descansar.
Reserva temps per fer el que t’agrada

