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ACTIVITAT ACADÈMICA
L’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega per tal de desenvolupar la seva
funció didàctica, organitza conferències setmanals a càrrec de professors de la
Universitat de Lleida, també de professors d’Instituts de Tàrrega i comarca, així
com d’altres experts en les matèries a exposar.
El nombre de persones inscrites a l’aula és de 254. A les activitats setmanals hi
participen, aproximadament un 80% del total d’inscrits.
Volem agrair a l’Ajuntament de Tàrrega, la gentilesa d’ oferir-nos la possibilitat
d’impartir les conferències al Teatre Ateneu.
-

Varem iniciar les activitats academèdiques de l’any 2019, el dia 8 de
gener amb la conferència: “La Filarmònica de Viena, els concerts de
cap d’any” a càrrec del Sr. Carlos Calderón. Doctor en Humanitats i
escriptor.

Seguiren les que a continuació detallem:
-

15 de gener de 2019 “Màrius Torres, un clàssic poc conegut”.
Conferència impartida per la Sra. Marta Giné Janer

-

22 de gener de 2019 “Envelliment i caigudes” a càrrec de la Sra.
Marta Llobera Solanes. Fisioterapeuta.

-

29 de gener de 2019 “Sixena: la història de Catalunya i Espanya a
través d’un monestir” a càrrec del Sr. Francesc Canosa. Periodista i
escriptor.

-

5 de febrer de 2019 “Neus Català: el cel de plom” a càrrec de la Sra.
Carme Martí. Escriptora.

-

12 de febrer de 2019 “Irineu Segarra” a càrrec del Monjo de
Montserrat Bernabé Dalmau.

-

19 de febrer de 2019 “ La influència dels clàssics en la vida
quotidiana” a càrrec de la Sra. Flora Grifol. Llicenciada en Filologia
clàssica.

-

26 de febrer de 2019 “Evolució dels pallassos al llarg dels segles” a
càrrec del Sr. Josep M. Virgili Sambola. Pallasso.

-

5 de març de 2019 “Hildegarde de Bingen” a càrres de la Sra.
Georgina Rabassó. Professora de Filosofia medieval de la UB

-

El dia 12 de març de 2019 ” Òpera La Gioconda” a càrrec del Sr. Pol
Avinyó. Divulgador musical.

-

19 de març de 2019 Assemblea General de Socis de l’Aula
d’Extensió Universitària de Tàrrega. Audiovisual sobre Manuel de
Pedrolo.

-

26 de març de 2019 “ Els Templers” a càrrec de la Sra. Àngels
Casanovas. Històriadora

-

2 d’abril de 2019 “Evolució de les espècies. Una de les teories més
importants de la història de la humanitat” a càrrec del Sr. Delfí Sanuy
Castells. Enginyer i doctor en Ciències Biològiques.

-

9 d’abril de 2019 “Del corredor mediterrani a una xarxa ferroviària
eficient per a Catalunya i Europa”. A càrrec del Sr. Joan Amorós Pla.
President de FERRMED.

-

23 d’abril de 2019 “William Shakespeare, el misteri d’un geni que ho
engloba tot”. A càrrec de la Sra. Núria Casado Gual. Dramaturga i
professora de la UDL.

-

30 d’abril de 2019 “La seriositat dels acudits a la premsa” a càrrec del
Sr. Paco Ermengol. Humorista i vinyetista.

-

7 de maig de 2019 “Antonio Machado” a càrrec del Sr. Miquel Millà
Novell. Catedràtic de Llengua i Literatura.

-

21 de maig de 2019 “Prehistòria i història antiga de Lleida” a càrrec
del Sr. Quintí Casals Bergés. Doctor en història Contemporània.

-

28 de maig de 2019 “La medicina i la música” a càrrec del Sr. Carles
Paytubí Garí. Doctor internista de Sant Joan de Déu.

CLOENDA DEL CURS 2018 – 2019
L’acte de cloenda del Curs es va celebrar al Teatre Ateneu el dia 4 de juny de
2019, presidit per l’Alcaldessa de Tàrrega Sra. Rosa M. Perelló, Autoritats
Acadèmiques, Polítiques i del Sr. Ramon Ganyet Fito President de l’Aula
d’Extensió Universitària de Tàrrega i els membres de la Junta.
L’acte festiu de cloenda fou: La música de jazz
a càrrec del Sr. Publio
Delgado i la Sra. Laia Port . Tot seguit refrigeri al jardí de l’Ateneu.

INICI DEL CURS 2018 – 2019
El curs 2019 - 2020 és el dissetè que organitza l’Aula d’Extensió Universitària
de Tàrrega.
El nombre de socis inscrites a l’aula, aquest curs, és de 381.
-El curs es va iniciar el dia 1 d’octubre de 2019
Acte inaugural amb la presència de la Sra. Alba Vallverdú Pijuan,
alcadessa de Tàrrega, representant del Consell Comarcal i el Sr. Marius
Bernadó, coordinador de les aules de la UDL.
Tot seguit: Versions Paral.leles. Els cuplets al llarg del temps. A
càrrec de Amàlia i Glòria. Art i Música.
- 8 d’octubre de 2019 “Secrets en el pontificat del Papa Francesc” pel Sr.
Vicens Lozano”. Periodista i escriptor.
- 15 d’octubre de 2019 “Georg Friedrich Handel (I) Els anys de formació
a Alemanya i Itàlia” pel Sr. Joan Vives Bellalta. Professor d’Història de la
Música”
- 22 d’octubre de 2019 “Georg Friedrich Handel (II) La maduresa, gloria
de la música britànica” a càrrec del Sr.Joan Vives Bellalta. Professor
d’Història de la Música.
- 29 d’octubre de 2019 “La Batalla de l’Ebre. El valor de la Pau, des de la
tragèdia de la guerra.” a càrrec del Sr. David Tormos.
- 5 de novembre de 201 “La influència de la llengua catalana en els
noms del ocells maltesos” a càrrec de la Sr. Pere Alzina Bilbeny.
- 12 de novembre de 2019 “Com viure els moments difícils positivament”
a càrrec del Sr. Daniel Gabarró. Formador i escriptor.
- 19 de novembre de 2019 “Raimon Paniker, entre Orient i Occident” a
càrrec del Sr. Ignasi Moreta. Professor de Literatura Catalana a la UPF.
- 26 de novembre de 2019 “L’enigma de Velàzquez” a càrrec del Sr.
Jordi Gonzàlez Llàcer. Doctor en Geografia i Història de l’Art.
- 3 de desembre de 2019 “La guerra del francès a les terres de l’Ebre” a
càrrec del Sr. Roc Salvadó. Professor d’Història.
-10 desembre de 2019 “Mossos d’Esquadra. Distribució Territorial,
Organització i Competències” a càrrec del Sr .Manel Sancho.
Subinspector en Cap de l’Urgell.

- 17 de desembre de 2019 L’art de l’il.lusionisme. A càrrec de Mag
Lari.

ACTIVITATS FORA AULA
Dijous, 4 d’abril de 2019. Sortida al Liceu. Òpera: La Gioconda
Dijous,7 de novembre de 2019. Excursió als Espais de la Batalla de l’Ebre.
ACTES EN QUE L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DE TÀRREGA HA
ESTAT PRESENT.
-

El divendres,22 de març, cinc representants de la Junta de l’Aula, van
assistir a una jornada de formació per a membres de Juntes de les Aules, a
Lleida.

-

El divendres, 24 de maig, representants de la Junta van assistir
presentació del programa: “El Liceu al Territori” al Liceu de Barcelona.

a la

RESUM DE LES ACTIVITATS ACADÈMIQUES:
Durant l’any 2019 es van impartir 31 conferències. Les hem repartit de la
següent manera:
•
•
•
•
•
•
•

Humanitats:
Art:
Salut:
Literatura:
Música:
Història:
Altres:

1
2
3
7
6
9
3

