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Què és l’Aula d’Extensió
Universitària de
Castellbisbal?

d’Extensió Universitària
de Castellbisbal

És una associació de caràcter cultural i educatiu,
sense ànim de lucre, amb plena autonomia,
vinculada a la Universitat Autònoma de Barcelona,
que és qui vetlla per la qualitat de l’Aula.
S’integra a l’Agrupació d’Aules de Formació
Permanent per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA)

Objectius de l’Aula.
Difondre la cultura, despertar l’interès i satisfer el
màxim possible les inquietuds intel·lectuals de les
persones que volen ampliar els seus coneixements.
Adherida a:

Què ofereix.

Afopa
Agrupació d’Aules
de Formació Permanent
per a la Gent Gran de Catalunya

Conferències impartides per professorat universitari
i també per especialistes de reconegut prestigi en
diferents matèries; totes finalitzaran amb un col·loqui
obert als assistents.

Vinculada a:

Qui hi pot participar.

Amb el suport de:

L’Aula està oberta a totes les persones interessades
en la cultura i en el propi desenvolupament personal,
sense límit d’edat.
Per ser soci de l’Aula, només cal omplir la butlleta
d’inscripció amb les dades personals i abonar la quota.

Direcció General d’Universitats

Programació 3r trimestre
(abril - juny de 2018)

Amb conferències de
Martí Boada, Joan Vives,
Ferran Balanza, Màrius
Serra i Oriol Ferré
CURS
2017
2018

PROGRAMACIÓ CURS 2017-2018

5

ABRIL

Sostenibilitat
planetària:
realitat o
quimera?

Conferència a càrrec de

Martí Boada i Juncà

Doctor en ciències ambientals,
geògraf i naturalista

15
ABRIL

10
MAIG

Coneguem el bosc de
la Vall d’Olzinelles

Gioacchino
Rossini,
el cigne
del bel canto

Conferència a càrrec de

Joan Vives i Bellalta

Professor d’història de la
música i divulgador musical

Passejada guiada amb el
professor Martí Boada

19
MAIG

El Noi i el Xic de
La Barraqueta,
lluitadors per la
Llibertat

7

D’on trec
el temps

JUNY

21
JUNY

Acte de fi de curs

Harmonia
a la vista

Conferència a càrrec de

Conferència a càrrec de

Conferència a càrrec de

Ferran Balanza Gonzalez

Màrius Serra i Roig

Oriol Ferré i Puntos

Conferència dins dels actes del
Dia Internacional dels Museus

Escriptor

Formador en educació musical,
professor de l’Escola Municipal
de Música Miquel Blanch de
Castellbisbal i inventor

Ressopó al pati Adjutori
Sagarra
Hora i lloc Totes les conferències es duran a terme a les 19.00 hores a la Sala d’Actes de l’Ajuntament de Castellbisbal,

excepte Harmonia a la vista, que serà a les 20.00 hores. El Noi i el Xic de La Barraqueta, lluitadors per la Llibertat es durà a terme a les 19.00 hores a l’Espai de la Plaça.

