
Benvolguts socis i sòcies,
Després de quasi un any i mig sense activitat, 
reiniciem la nostra Aula esperant poder gaudir, 
de nou, del proper curs amb la normalitat que 
ens permetin les disposicions oficials.

A fi de procurar la màxima seguretat a tots 
els socis/es, procurarem 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 2021/22 i que regiran durant les 
conferències,  mentre durin les restriccions i la 
reglamentació vigent pel Covid 19.

PROGRAMA de 
CONFERÈNCIES 

de l’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega

OCTUBRE | DESEMBRE 2021

| Arribar amb anticipació per evitar 
aglomeracions i cues. 

| Obligatorietat de portar la mascareta per 
entrar i també dins la sala.

| 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.

| 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

aeutarrega@gmail.com
www.aulatarrega.cat

Les conferències s’impartiran puntualment a les 17.00 h
al teatre Ateneu de Tàrrega



octubre
5 | Dimarts

Ciberseguretat actual i real.

Com ens poden atacar i com ens podem 

defensar.

Bruno Pérez

Expert en Ciberseguretat

Pèrit judicial informàtic forense.

19 | Dimarts

Beethoven i el piano.

Joan Vives

Professor d’història de la música.

26 | Dimarts

Beethoven.

Els professors, els amics i els deixebles.

Joan Vives

Professor d’història de la música.

novembre
2 | Dimarts

Pel·lícules mítiques. “Lo que el viento se 

llevó”

Com es va forjar una llegenda.

Albert Beorlegui

Periodista i comentarista cinematogràfic.

9 | Dimarts

Assemblea anual de l’Aula.

16 | Dimarts

Les enterbolides relacions entre Espanya i 

Cuba al Segle XIX

Àngel Guardia

Estudiós de Cuba del segle XIX

  
23 | Dimarts

Humor a l’idioma

Marta Alòs

Escriptora i tècnica especialista en 

biblioteques de la Universitat de Lleida.

30 | Dimarts

Grans de l’escena. 

La representació de la vellesa en el teatre 

contemporani.

Nuria Casado

Dramaturga i professora de la UdL

desembre
14 | Dimarts

Les cures pal·liatives:

Dignitat i benestar fins al final de la vida.

Clara Lago

Diplomada en Infermeria i Màster en Cures 

Pal·liatives per l’ICO.

21 | Dimarts

Recital de poemes i música popular.

Monserrat Rubinat

Poeta, escriptora i dinamitzadora cultural.

Grup Musical Laverta.

Cançons populars.

El genio se compone del dos por ciento 

de talento y del noventa y ocho por 

ciento de perseverante aplicación.

Beethoven


