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Ateneu de Cerdanyola, carrer de la Indústria, 38-40.

Tret d’indicació contrària, les sessions començaran 
a les 18 hores, amb una duració màxima de 90 minuts.

aula.cerdanyola@gmail.com

www.aulacerdanyola.cat.

676 198 644

Sala d’Actes del Museu d’Art de Cerdanyola – Can Domènech, 
carrer Sant Martí, 88.

Què és
l’Aula?
És una associació sociocultural 
sense afany de lucre, que té com 
a objectiu la promoció i difusió 
de la cultura, a nivell universitari, 
entre la gent gran mitjançant 
conferències i activitats 
complementàries, a l’abast de tots 
els que vulguin ampliar els seus 
coneixements i participar en 
activitats socials formatives

L’Aula de Cerdanyola del Vallès 
està vinculada a la Universitat 
Autònoma de Barcelona i està 
adherida a AFOPA, Agrupació 
d’Aules de Formació Permanent 
per a la Gent Gran de Catalunya.
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d’activitatsprograma

8 de gener 
Els trastorns del son en l’edat adulta
Francesc Segarra    
Doctor en Medicina. Metge de la Clínica Estivill 
i de l’Hospital General de Catalunya. 

22 de gener
Japonisme eròtic. La infl uència de l’estampa eròtica 
japonesa a l’art europeu
Ricard Bru i Turull  
Doctor en Art. 

5 de febrer:
Max Cahner, un compromís amb la cultura catalana
Joan Tres
Doctor en Filologia Catalana 

11 de febrer: dimarts tarda
VISITA AL MUSEU PICASSO DE BARCELONA

19 de febrer: 
Catalunya i la Guerra de Successió
Agustí Alcoberro
Historiador. Director del Museu d’Història de Catalunya. 

5 de març:
Pere Quart, poeta en terra de naufragis
Antoni Dalmases  
Escriptor. Llicenciat en Filologia hispànica.  

19 de març:
Compartir o competir. Alternatives davant del canvi 
d’època
Joan Subirats  
Catedràtic en Ciència Política a la UAB.

2 d’abril:
Mengem química? Els secrets de les etiquetes 
dels menjars
Claudi Mans    
Professor emèrit d’Enginyeria Química de la Universitat 
de Barcelona 

30 d’abril:
Com s’han forjat els nous estats des de fi nals 
del segle XX
Joan Ridao  
Doctor en Ciència Política. Exdiputat. 

14 de maig:
Giuseppe Verdi, del risorgimento a la universalitat 
Joan Vives
Professor d’Història de la Música. Locutor de Catalunya Música. 

20 de maig: dimarts, tot el dia
VISITA A LA VIL·LA MUSEU DE PAU CASALS (El Vendrell) 
I AL MUSEU ROMÀNTIC PAPIOL (Vilanova i la Geltrú)     

28 de maig:
El Vaticà més secret
Vicenç Lozano  
Periodista. Enviat especial de TV3 a Roma i El Vaticà 

11 de juny:
Hàbits que eduquen
Victòria Camps  
 Filòsofa. Excatedràtica de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

25 de juny
SESSIÓ DE CLOENDA  
El somni truncat dels orígens
- El cinema dels estudis alemanys UFA, musicat-
Xavier G. Puerto i Ruidosdefondo

Les 4 sessions s’efectuaran 
a la sala d’actes del MAC, 
a les 18 hores (duració 90’).
Per participar-hi cal 
inscriure-s’hi abans del 5 
de març, amb l’abonament 
de 5 euros els associats 
i de 20 euros els no associats. 
Places limitades.

gener/març abril/juny

        

monogràfic
2014

Picasso i l’art modern.
Diàlegs i infl uències 
A càrrec de Ricard Bru i Turull
Doctor en Art 

Dimarts 11, 18 i 25 de març 
i 1 d’abril.

Cicle de 4 conferències


