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Conferenciant: 
Màrius Bernadó Tarragona 

Explicació: 
L’any 2016 es commemora el centenari 
de la mort d’Enric Granados  (Lleida, 
27/07/1867–Canal de la Mànega, 
24/03/1916). 
És una bona ocasió per fer una passeja-
da per l’obra del malaguanyat composi-
tor lleidatà, mort prematurament 
quan, tornant de l’estrena de la seva 
òpera  “Goyescas” a Nova York,  el 
vaixell en  el qual viatjava va ser torpe-
dinat per un submarí alemany. 

Conferència: 
Enric Granados (1867-1916)

Novembre’15

Octubre’15
Dia 7

Conferenciant: 
Miquel Bailach Bonales

Explicació: 
El funcionament d'un ordinador és un 
tema fascinant i a la vegada descone-
gut per a la majoria de persones. Els 
bits, els bytes, el disc dur, la memòria 
RAM, la CPU... són paraules conegudes 
per a tothom però que pocs comprenen. 
La xerrada intentarà que tothom 
entengui els misteris tècnics i lògics de 
la que possiblement sigui l’eina més 
utilitzada en el món actual. 

Conferència: 
El fascinant món de la informàtica

Dia 21

Conferenciant: 
Gemma Filella Guiu 

Explicació: 
Fer-se gran té un gran valor moral, 
doncs està comprovat que, en general, 
la gent gran s'enfada millor que les 
persones joves. Això ho podem veure a 
partir de l'estudi dels estadis morals.
També comentarem com podem aprofi-
tar les vivències i les experiències de la 
gent gran per ajudar als joves d'avui 
en dia, a partir de les frases fetes que 
ens ajuden a viure. 

Explicació: 
L'Arborètum-Jardí Botànic Dr. Pius 
Font i Quer és un espai on estan repre-
sentats una àmplia col·lecció d'arbres i 
arbustos de quatre biomes del planeta: 
boscos aciculifolis, selves temperades, 
boscos caducifolis i boscos mediterra-
nis. Alberga més de 4500 arbres, 
arbustos i plantes herbàcies de 500 
espècies, plens de tradicions i usos  
que començarem a desvetllar... 

Conferència: 
El valor de fer-se gran

Dia 4

Conferenciant: 
Josep Antoni Conesa Mor 

Conferència: 
L'Arborètum-Jardi Botànic de Lleida, 
un espai per conèixer i gaudir d'arbres i 
arbusts del món!

Dia 18



Conferenciant: 
Glòria Llompart Mallorquès 

Explicació: 
A  través de referents  iconogràfics  de 
diverses  èpoques  traçarem un recorre-
gut entre la multiplicitat de represen-
tacions proposades pels artistes de 
diferents temps i cultures.  Aquest  
recorregut  ens permetrà reflexionar 
sabre la necessitat de representació de 
la realitat. 

Conferència: 
La representació de la realitat

Gener’16

Desembre’15
Dia 2

Conferenciant: 
Pax Dettoni Serrano

Explicació: 
El perdó no és automàtic, però és l’únic 
remei al dolor emocional provocat per 
l’odi, el ressentiment, el rancor, la 
ràbia... Aprendrem la mestria de 
perdonar-nos primer amb nosaltres 
mateixos, per anar després als altres 
amb la comprensió que ens donarà 
empatia i compassió.

Conferència: 
La pràctica de l’empatia per aprendre a 
perdonar.

Dia 16

Conferenciant: 
Jordi Domingo Coll

Explicació: 
A partir d'una anàlisi dels principals 
problemes del món actual es posa en 
valor l'Educació per la Pau com una 
manera d'incidir en la transformació 
de la societat des de les accions més 
petites i quotidianes a totes les edats. 

Explicació: 
El dret civil regula les relacions priva-
des entre els ciutadans, des del naixe-
ment fins més enllà de la mort. La 
perspectiva catalana ha bastit un dret 
civil diferenciat en tots els àmbits 
sectorials d’aquesta matèria, fins al 
punt de constituir un dels elements o 
trets diferencials de la nostra persona-
litat jurídica comunitària, al costat de 
la llengua i la cultura.  

Conferència: 
Cultura de la pau. Un repte pel segle 
XXI

Dia 13

Conferenciant: 
Carles E. Florensa Tomàs

Conferència: 
Què és el dret Civil de Catalunya?  

Dia 27



Febrer’16

Conferenciant: 
Joan Borràs Estany

Explicació: 
¿Com encarar la profunda transforma-
ció que estan experimentant les enti-
tats financeres i els seus serveis? Per 
tal de respondre a aquesta nova reali-
tat, aportarem pautes i criteris pràc-
tics que permetin renovar i enfortir el 
posicionament dels estalviadors, 
orientant l’aplicació dels estalvis de 
manera coherent amb les prioritats 
individuals i aprofitant les oportuni-
tats.

Conferència: 
El nou món de l’estalvi

Dia 10

Conferenciant: 
Pere Enciso Rodríguez 

Explicació: 
En aquests moments s'està negociant, 
en bastant secret, uns acords econò-
mics i socials entre la Unió Europea i 
els Estats Units. La ciutadania en 
general no és conscient de l'impacte 
que tindrà aquest tractat en la seva 
vida quotidiana si finalment s’acaba 
signant.

Conferència: 
L’acord Transatlàntic de Comerç i 
Inversions (TTIP) entre la Unió Euro-
pea i els Estats Units. Avantatges i 
inconvenients.

Dia 24

Març’16

Conferenciant: 
Joan Ribera Calvet

Explicació: 
Per entendre com funciona el nostre 
cos i la vida s'ha de conèixer els ele-
ment  que constitueixen la seva ma-
quinària. Aquests elements són les 
cèl•lules i les  biomolècules.

Conferència: 
Bases cel•lulars i moleculars de la 
vida 

Dia 9 Conferenciant: 
Caterina Molina Compte

Explicació: 
La conferència pretén donar una visió 
crítica del paper que juguen els mit-
jans de comunicació en la percepció 
que tenim de la realitat. A partir de 
l’anàlisi de diferents espots publicita-
ris i titulars de prensa, veurem com 
s’articulen els diferents patrons de 
relació dominants en la nostra socie-
tat. Una educació de la mirada en 
aquest sentit permet una major lliber-
tat a l’hora de decidir què volem veure 
i què no, què volem ser i què no.

Conferència: 
Nosaltres i els mitjans de comunicació 

Dia 30



Abril’16

Conferenciant: 
Jaume Fernàndez Gonzalez

Explicació: 
El darrer comte de Pallars tingué un 
paper central en la guerra civil catala-
na del segle XV. La intervenció del 
comte al capdavant de l'exèrcit de la 
Generalitat i enfrontant-se al rei, 
tindrà greus conseqüències en el futur 
del Pallars. Hug Roger III, probable-
ment és el militar i el polític més relle-
vant que ha donat les terres pallareses 
en la seva història.

Conferència: 
Hug Roger III, el comte de Pallars 

Dia 13

Conferenciant: 
Antini Blanc Altemir

Explicació: 
La Unió Europea en perspectiva his-
tòrica, membres, funcionament... La    
crisi de l´euro i del projecte europeu: 
vies de solució.    
La UE en un món globalitzat. Qües-
tions d´actualitat: la Política Agrària 
Comunitària  (PAC),  la seguretat i 
l´acció antiterrorista, la sanitat pública 
i la lluita contra les pandèmies, i el 
mediambient. 

Conferència: 
Reptes de la Unió Europea per als pro-
pers anys: És viable encara el projecte 
europeu?    

Dia 27

Maig’16

Conferenciant: 
Jordi Castillo Carretero

Explicació: 
Avui veiem el Pirineu com un extens 
territori dominat pel bosc, però no 
sempre ha estat així. Parlarem de 
l'evolució dels nostres boscos i de la 
seva relació amb el territori i les socie-
tats que els han anat modelant des de 
fa segles.

Conferència: 
Passat, present i futur dels boscos del 
Pirineu 

Dia 11

Conferenciant: 
Nicolas Aníbal Gualano Doce

Explicació: 
Diversitat d’espècie i algunes nocions 
botàniques. Característique nutricio-
nals i beneficis per a la salut. Tècniques 
de producció a l’antiguitat i al present. 
Agricultura industrial i ús 
d’agroquímics. El fenòmen dels Trans-
gènics. Producció sostenible i orgànica. 
Rescatant la diversitat i tradicions per-
dudes. Línees actuals d’investigació 
sobre cereals a la ETSEA.

Conferència: 
Cereals: Base de l’alimentació humana

Dia 25



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. 

Totes les conferències 
tindran lloc al Centre Cívic 

Tarraquet de Tremp a 
les 18h



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:


