Benvolguts socis i sòcies,
Sembla que, de moment, podem gaudir d’una
certa normalitat en les sessions de conferències
a la nostra Aula.
No obstant hem de continuar estant atents, si
no volem tornar a les restriccions o haver de
suprimir les nostres trobades, respectant 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
aglomeracions i cues.

per

evitar

| 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, de moment, 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

| 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.
| Per no haver de passar per davant de les
persones seria convenient començar a omplir
les places, des del centre de la sala cap als
laterals.

aeutarrega@gmail.com
www.aulatarrega.cat

PROGRAMA de
CONFERÈNCIES
de l’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega
GENER-MARÇ 2022
Les conferències s’impartiran puntualment a les 17.00 h
al teatre Ateneu de Tàrrega

gener
11 | Dimarts
Perilla la vida del Papa Francesc?
Vicenç Lozano
Periodista i escriptor.
18 | Dimarts
La cuina de la reialesa del Segle XII.
Què menjaven i com ho feien.
Magalí Ortiz
Graduada en Història i Periodisme,
per la Universitat de Navarra.
25 | Dimarts
És realment tan preocupant el canvi climàtic
global?
Delfí Sanuy Castells
Professor, Enginyer i Doctor en Ciències
Biològiques.

febrer
1 | Dimarts
Morir amb o sense testament.
Conceptes fonamentals de la successió.
Carles Enric Florensa
Facultat de Dret, Economia i Turisme. Dret
Penal.
8 | Dimarts
De puella a matrona.
La dona romana és tant lluny de la dona
actual?
Flora Grífol
Filòloga Clàssica. Francesa i Hispànica.

15 | Dimarts
Evolució de la cirurgia ortopèdica i
traumatològica al nostre país.
Perspectiva històrica, científica i social.
Joan Minguell.
Metge especialista en Cirurgia ortopèdica i
Traumatologia.

29 | Dimarts
El Gran Teatre del Liceu i “Les noces de
Fígaro”.
Pol Avinyó.
Divulgador musical.

22 | Dimarts
La cultura com a solució d’alguns dels grans
problemes del present.
Montse Barderi
Escriptora.

març
1 | Dimarts
The Beatles: Un fenomen cultural irrepetible.
Javier Castro
Editor, historiador i periodista musical.
8 | Dimarts
Consells de seguretat per no ser víctimes
d’estafes.
Gabriel Jové, Sots cap Comissaria de Mossos
de Tàrrega
Encarna Garcia, Agent. Oficina de Relacions
a la Comunitat Segarra-Urgell.
15 | Dimarts
Assemblea Ordinària
En acabar gaudirem d’una actuació artística.
22 | Dimarts
Frau alimentari. Sabem el que mengem?
Francisco Molina.
Tècnic superior d’Enginyeria Agrària.
Tecnologia d’Aliments.

Y cuando la gente desolada
Que vive en el mundo
Se ponga de acuerdo,
Habrá una respuesta.
The Beatles

