
Benvolguts socis i sòcies,

Sembla que podem continuar aquest curs 2022-
2023 amb 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 que puguin 
ser recomanades per l’autoritat sanitària 
competent.

Us demanem que les llegiu amb atenció i que 
procureu observar-les totes i en tot moment: 

PROGRAMA de 
CONFERÈNCIES 

de l’Aula d’Extensió Universitària de Tàrrega

GENER-MARÇ 2023

Entre tots ho podem fer!
Mascaretes, 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

• A l’entrada s’haurà d’ensenyar la targeta 
acreditativa de soci.

• Arribar amb anticipació per evitar 
aglomeracions i cues. 

• Si la norma hi obliga, haurem de portar la 
mascareta per entrar i també dins la sala.

• Respectar la distància física a la cua.

• Si es creu convenient, es comprovarà el nom 
de cada soci a l’entrar. 

• Si és preceptiu, es facilitarà gel hidroalcohòlic 
a l’entrada.

• 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.

• Procureu fer la sortida 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.

• 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.

Amb la col·laboració

La Junta de l’AEU de TARREGA



Gener 
10 | Dimarts
“Cantando bajo la lluvia.”
Albert Beorlegui
Periodista i comentarista cinematogràfic.

17 | Dimarts
El dret civil i l’amor de parella.
Carles Enric Florensa
Advocat. Facultat de Dret, Economia i 
Turisme. Dret Penal.

24 | Dimarts
El canal Segarra-Garrigues. Una oportunitat 
perduda?
Francesc Reguant
Economista. President de la Comissió 
d’Economia Agroalimentària del Col·legi 
d’Economistes.

31 | Dimarts
El cost humà de la guerra civil: un projecte 
de país.
Jordi Oliva Llorens
Historiador i Professor.

Febrer
7 | Dimarts
Kiev-París-Auschwitz: Un itinerari tràgic per 
a l’escriptora Irene Nemirosvsky.
Carme Figuerola
Catedràtica de Filologia francesa a l’UdL.

14 | Dimarts
“Tanca la porta al foc”.
Sessió explicativa de prevenció a càrrec del 
cos de Bombers de Tàrrega.
Ramon Serentill, (Caporal) i Joan Albert 
Roura (Agent).

“A la vida no es tracta 
d’esperar que la tempesta 

passi, sinó d’aprendre a ballar 
sota la pluja”

21 | Dimarts
Catalunya 2023. On som i on anem?
Vicent Partal
Periodista i Director de VilaWeb.

28 | Dimarts
Amor a l’art. La reivindicació de les dones 
artistes.
Tània Juste
Escriptora. Llicenciada en Història de l’Art.

Març
7 | Dimarts
Assemblea anual.
Es completarà la sessió amb una projecció de 
les activitats de l’Aula.

14 | Dimarts
La ràdio a Catalunya en temps del 
franquisme: canvis i control polític.
Mª Susanna Tavera Garcia
Historiadora. Catedràtica jubilada de la 
Universitat de Barcelona.

21 | Dimarts
Què són les cèl·lules mare? Per què 
serveixen?.
Judith Herreros
Professora de la Facultat de Medicina de 
l’UdL.

28 | Dimarts
Les pintures al fresc de Sta. Mª de l’Alba.
Josep Minguell Cardenyes
Pintor muralista. Doctor en Belles Arts.


