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Octubre’16

Novembre’16

5/10/2016
 Conferenciant: Emili Baldellou (El Celler d’Espectacles)
 Títol: COM MIRAR UNA OBRA DE TEATRE    
 Contingut: Conferència i posterior representació de l’obra de teatre 
“Petita mort”. L’obra tracta en to de comèdia de les pors davant la vida i la 
mort. I,sobretot, és una història d’amor. Volia mostrar el moment en què dos 
personatges s’enamoren, però posar-los les coses realment difícils.  

19/10/2016
 Conferenciant: Antoni Tolmos Tena 
 Títol: LA MÚSICA DE LA VIDA    
 Contingut: Conferència on es fa un repàs de com la música forma  
part de la vida d’una persona des del seu naixement fins a l’edat adulta.    
Quina funció té la música a la infantesa? Amb quina cançó ens vam enamo-
rar? Com viu la música la gent gran? 
 

02/11/2016
 Conferenciant: Gemma Casal Fité 
 Títol: LES ARRELS DEL CONFLICTE ARMAT A SÍRIA  
 Contingut: Les fronteres de l’estat de Síria són fruit del procés de 
descolonització dels anys 40 del segle XX, i esdevé un dels estats amb més 
complexitat fronterera del Pròxim Orient. La conferència analitza com s’arriba 
a la Guerra actual i a la gestió de les persones refugiades.
 16/11/2016
 Conferenciant: Josep M. Màsich Polo
 Títol: LES AIGÜES TERMALS I MINEROMEDICINALS: ORIGEN I 
 CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES  
 Contingut: L’objectiu és presentar els conceptes de l’origen i el fun-
cionament de les aigües termals i mineromedicinals. Es descriuran els pro-
cessos que intervenen en l’origen i en la composició fisicoquímica de les 
aigües termals, així com la seua explotació adient, per assegurar la preserva-
ció del recurs i la constància de les característiques fisicoquímiques.    

 



Dia 16

Desembre’16

Gener’17

Novembre’16
30/11/2016
 Conferenciant: María José Aubet Semmler
 Títol: ¿POR QUÉ EL SISTEMA ELECTORAL ESPAÑOL ES EL PEOR DE  
 TODAS LAS DEMOCRACIAS EUROPEAS?  
 Contingut: Exposición y comparación de los principales sistemas elec-
torales de las democracias occidentales, su razón de ser, sus ventajas e 
inconvenientes, e identificar las razones, las peculiaridades y las perversio-
nes del sistema electoral español.     

14/12/2016
 Conferenciant: Guillem Puras Castells
 Títol: PROJECTE GEOPARC CONCA DE TREMP-MONTSEC  
 Contingut: La constitució d’un Geoparc és un procés que neix de la 
implicació de tot el territori i calen els esforços de totes les institucions vincu-
lades a l’àmbit. Val a dir que un Geoparc no és una figura legal de protecció 
ni restringeix les activitats econòmiques. El nostre projecte compta amb el 
suport de tots els municipis, consells comarcals, l’IDAPA, la Diputació de 
Lleida, la Generalitat de Catalunya, l’ICGC, l’Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont, la UAB, la UdL i la UB.  

11/01/2017
 Conferenciant: Esther Solé Martí
 Títol: LE CORBUSIER I L’ARQUITECTURA DEL MOVIMENT MODERN  
 Contingut: Introducció a les  claus de l'arquitectura del moviment 
modern a partir de les aportacions teòriques i els edificis més destacats que     
realitzà Le Corbusier (1887-1965).    
  

     



16/11/2016
 Conferenciant: Josep M. Màsich Polo
 Títol: LES AIGÜES TERMALS I MINEROMEDICINALS: ORIGEN I 
 CARACTERÍSTIQUES FISICOQUÍMIQUES  
 Contingut: L’objectiu és presentar els conceptes de l’origen i el fun-
cionament de les aigües termals i mineromedicinals. Es descriuran els pro-
cessos que intervenen en l’origen i en la composició fisicoquímica de les 
aigües termals, així com la seua explotació adient, per assegurar la preserva-
ció del recurs i la constància de les característiques fisicoquímiques.    

 

Gener’17

Febrer’17

Dia 24

25/01/2017
 Conferenciant: Jaume Fernàndez Gonzàlez
 Títol: EL CAMÍ DE SANT JAUME: RELLEVÀNCIA HISTÒRICA D’UNA VIA   
QUE FORJÀ LA IDENTITAT EUROPEA
 Contingut: El camí de Sant Jaume, avui convertit en una icona turístico-
esportiva, fou molt més que una via de peregrinació cap a Compostel·la. Per ell 
arribà a la península ibèrica l'art romànic, els corrents reformadors de l’església i 
la cultura que ressorgia dels anys foscos, i que acabaria bastint l'Europa baix 
medieval.      
  

08/02/2017
 Conferenciant: Flora Grífol Aldabó
 Títol: DIES FASTOS I NEFASTOS (O DE COM EL NOSTRE CALENDARI   
ÉS HEREU DIRECTE DEL ROMÀ I LES SEVES FESTES PAGANES)
 Contingut: El calendari gregorià ve a ser una actualització del romà i les 
festes vinculades al cristianisme que avui celebrem, en molts casos, provenen de 
festes paganes que els romans dedicaven a les seves divinitats   i llurs ritus. Com 
hem arribat al calendari actual? 
  

     22/02/2017
 Conferenciant: Carlos Casanova Gonzalvo
 Títol: AVIS CANGURS: UNA REALITAT
 Contingut: Envelliment, envelliment actiu i envelliment saludable.    Envelli-
ment i societat. La funció dels padrins i la relació intergeneracional. L'atenció als 
menuts de la casa. Avis cangurs, una realitat.    

 
  

     



19/04/2017
 Conferenciant: Carles E. Florensa Tomàs
 Títol: TOTS SOM CONSUMIDORS. COM PUC RECLAMAR?
 Contingut: Conforme a l’expressió “tots som consumidors”, la protecció 
jurídica s’estén a una multiplicitat d’àmbits en els que una persona,        contrac-
ta amb una empresa per adquirir un bé o un servei.  El Dret de   consum  consi-
dera al consumidor com la part feble i, per tant, la que necessita una major pro-
tecció, abans, durant i després de contractar l’adquisició     d’un bé o d’un servei.     
 
  

     

 

Març’17

Abril’17

08/03/2017
 Conferenciant: Alfred Molina Compte
 Títol: LES CENTRALS NUCLEARS
 Contingut: En aquesta conferència es parlarà de com es produeix l'energia 
elèctrica en les centrals nuclears, dels residus que  deixen. També és parlarà de 
la radiació nuclear  i de com pot afectar la nostra salut.

22/03/2017
 Conferenciant: M. Montserrat Solanes Giralt
 Títol: COM ESTALVIAR DINERS EN LA DECLARACIÓ DE LA RENDA
 Contingut: Principals eines i consells per planificar la declaració de   la 
renda i pagar menys en l'impost sobre la renda de les persones físiques.    

05/04/2017
 Conferenciant: Marta Carrera Plans
 Títol: EL SISTEMA SANITARI PÚBLIC CATALÀ, PROS I CONTRES    
D’AQUEST TIPUS D’ORGANITZACIÓ
 Contingut: Des de la transició al nostre país s'ha desenvolupat un sistema 
sanitari en el que el Cat Salut actua com director gerent d'una asseguradora 
composta per una complexa xarxa de serveis d'atenció sanitària en la que parti-
cipen entitats públiques pròpies i entitats de diversa titularitat pública i privada 
amb una gestió regida pel dret privat i amb les que es vincula mitjançant "con-
tractes" per assistència.



Per tal de participar a les conferències proposades per l’AUT, cal 
matricular-se. Aquest curs té una quota de 25€ que s’ha d’ingressar al 
compte IBAN ES15-2100-4120-1122-0006-6108  de la CAIXA.
NOTA IMPORTANT: Fer constar el teu nom i cognoms al justificant 
d’ingrés. 

03/05/2017
 Conferenciant: Ramon Costa Vicent
 Títol: ORELLES PER ESCOLTAR I UN CERVELL PER INTERPRETAR
 Contingut: Algunes peculiaritats  en l’audició de la música     
  
17/05/2017
 Conferenciant: Josep Coll Miró
 Títol: TALARN, UN MODEL DE CREIXEMENT URBÀ CONCÈNTRIC
 Contingut: Es tracta d’explicar, dins dels models de creixement dels 
nuclis urbans, el creixement del nucli de Talarn com a exemple de creixement 
concèntric, tot relacionant el creixement urbà amb el creixement demogràfic i 
econòmic. 
  
31/05/2017
 Conferenciant: Montserrat Santamaria Jordana
 Títol: FORMACIÓ, ASCENS I CAIGUDA D’UNA NISSAGA PALLARESA  
 (1569-1803)
 Contingut: L’ascens i caiguda de la nissaga Palau, ens permet analit-
zar la vida la comarca i les relacions entre els seus pobladors. Dedicats a 
l’explotació de rendes agrícoles i senyorials als Pallars i l’Urgell, empraran 
estratègies econòmiques i matrimonials per millorar el seu estatus. Tindran 
un paper destacat en la guerra dels Segadors i la de Successió. Accediran al 
títol de noblesa, que els permetrà emparentar-se amb les poderoses famílies 
Magarola i Sentmenat, però les circumstàncies històriques els seran 
adverses.

  

Maig’17



Viatge de Fi de Curs
26/04/2017
 Lloc: VISITEM LA VILA D’ALMACELLES   
 Programa: La vila d’Almacelles, la nova vila, va ser projectada per 
l’arquitecte barceloní Josep Mas Dordal, que dóna nom al museu, un dels 
arquitectes més significats del segle XVIII a Catalunya, que és autor d’obres 
barcelonines, com la Basílica de la Mercè, el Palau Moja, la reforma del Palau 
Episcopal, la reforma de la Basílica del Pi, l’església de Sarrià, entre altres, per 
encàrrec de Melcior de Guàrdia, ciutadà honrat i de comerç de Barcelona que 
en seria el primer senyor d’Almacelles. 
 - Visita guiada al Parc d’Europa, la plaça de la Vila, l’església de la   
 Mercè i Casa Clara
 - Visita guiada al Museu i posterior al jaciment medieval
 -Dinar



Nom i cognoms: ___________________________________________________
Adreça: ___________________________  Població: _____________________
Codi Postal: _________________ Telèfon: ____________ Telèfon mòbil: __________
Adreça electrònica: ______________________________ Data de naixement:________ 
Temes que t’interessen: _______________________________________________
____________________________________________________________
Els antics alumnes no cal que enviïn la butlleta de nou, només cal que realitzin l’ingrès a La Caixa 

Avís Legal: D’acord amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal, us informem que les dades facilitades podran ser registrades en un fitxer automatitzat. El 
tractament d’aquesta informació és confidencial i només podrà ésser cedida a administracions públiques en els supòsits legalment previstos i quan sigui  necessari pel compliment de les seves finalitats. 
Podeu exercir drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a: Aula Univeristària de Tremp, Alcalde Rosell, 8 - 25620 Tremp (Lleida).

Si vols ser alumne/a de l’AUT, omple aquesta butlleta i lliura-la al Centre 
Cívic Tarraquet (bústia):

..........................................................................................

Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport:


