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2n trimestre curs 2021-2022

25 de gener
Història de les dones a l’Edat Mitjana 
Mireia Comas, professora d’història medieval, paleografia  
i diplomàtica de la UB

8 de febrer
Cervell, música i alzheimer 
Perfecto Herrera, catedràtic de la ESMUC i TiC de la UPF

22 de febrer
La importància de l’activitat física en les persones 
grans 
Francesc Escarmís, fisioterapeuta

8 de març
Dones de Barcelona. Històries barcelonines
Elisenda Albertí, editora i autora

22 de març
Trens i muntanyes a Suïssa 
Francesc Daura Luna, enginyer industrial elèctric

Conferències
obertes a totes 
les edats
A Horta

Al Baix Guinardó 

A Montbau

Aula d’Extensió Universitària 
a Horta
Centre Cívic Matas i Ramis
Feliu i Codina, 20. 08031 Barcelona. 
Tel. 93 427 34 30
Metro: Horta (L5). 
Bus: H2, V25, V27 i 185
Horari: dimecres de 17.00 a 18.30 h
Preu del curs (tres trimestres): 40 €
Preu per conferència: 3 €

Aula d’Extensió Universitària 
al Baix Guinardó
Casal de Gent Gran del Baix Guinardó
Marina, 380. 08025 Barcelona. 
Tel. 93 450 27 47 / 93 456 73 65
Metro: Alfons X (L4)
Bus: H6, H8, V21 i 47
Horari: dijous de 17.30 a 19 h
Preu del curs (tres trimestres): 45 €
Preu per conferència: 3 €

Aula d’Extensió Universitària 
a Montbau
Sala Polivalent de Montbau
Domènech i Montaner, 3.  
08035 Barcelona
Tel. 93 144 44 17
Metro: Montbau (L3)
Bus: H4, V21, 27, 60, 76 i B19
Horari: dimarts de 17 a 18.30 h
Preu del curs (tres trimestres): 30 €
Preu per conferència: 3 €



Horta 
12 de gener
Joan Brossa, el pedestal és el llenguatge
Oriol Izquierdo, escriptor, professor a la URL 

19 de gener
El canvi climàtic a Catalunya i Pirineus
Jordi Camins, tècnic d’INESE, alpinista, glaciòleg

26 de gener
Planetes extra-solars i vida
Francesc Lozano, biòleg

2 de febrer
Napoleó, la música i els canons
Joan Vives, divulgador musical, professor d’història de la 
música

9 de febrer
Recomanacions d’alimentació per a prevenir la 
sarcopènia
Anna Paré, llicenciada en farmàcia

16 de febrer
Poesia i música en l’obra de Leonard Cohen
Pere Poy, filòleg i teòleg

23 de febrer
Leonardo da Vinci i la música
Pere Andreu Jariod, divulgador musical

2 de març
Barcelona: la rosa de foc
Miguel Garau, Professor d’Història contemporània, UB

9 de març
Un viatge a Nova York a través del cinema
Albert Beorlegui, llicenciat en art, periodista cultural

16 de març
La diabetis mellitus: una epidèmia del segle XX
Carles Paytubí, metge a l’Hospital de Sant Joan de Déu

23 de març
La distància entre generacions: un problema del  
nostre temps
Vicenç Villatoro, escriptor, periodista

30 de març
Xerrada mag-gistral: màgia i cinema un idil·li il·lusionant
Ferran Homar, professor a l’universitat Abad Oliva, membre de 
diferents associacions de màgia

Sortides culturals. Els darrers dijous de cada mes, 
durant el curs, es programen sortides culturals a 
museus, exposicions, i altres espais d’interès cultural.

Baix Guinardó 
13 de gener
Història del pop-rock (segona part). Inicis anys 50-60
Frederic Sesé, llicenciat en història de l’art i títol professional 
de flauta travessera 

20 de gener
La personalitat literària de Joan Fuster en el seu 
Centenari 
M. Isabel Pijoan, doctora en filologia catalana

27 de gener
Planetes extrasolars i vida
Francesc Lozano, biòleg, professor de la URL 

3 de febrer
A confirmar

10 de febrer
Sarsuela: Bohemios, 150 anys del naixement 
d’Amadeu Vives
Enric Sunyol, dinamitzador musical, Radio Gràcia  

17 de febrer
Montserrat, tradició i cultura
Joan Tres, doctor en filologia catalana

24 de febrer
Secrets del pontificat del Papa Francesc 
Vicens Lozano, periodista

3 de març
El colesterol: amic o enemic
Carles Paytubí, metge a l’Hospital de Sant Joan de Déu

10 de març
L’Europa d’entreguerres
Ramón Alquézar, doctor en història, professor emèrit 

17 de març
Història del pop-rock (tercera part)  
Frederic Sesé, llicenciat en història de l’art i títol 
professional de flauta travessera 

24 de març
Musicals (primera part)
Pere Andreu Jariod, divulgador musical 

31 de març
Walt Disney i els contes de fades
Albert Beorlegui, tècnic de comunicació i cinema 

 
Montbau 
11 de gener
Residències de Gent Gran (Llar o aparcament) 
Ainhoa Crespán, economista i diplomada en Direcció de 
Residències i Institucions per a persones majors per l’URL

Pierre Velas, professor jubilat de Sociologia, va 
crear durant la dècada dels setanta les Aules de 
Cultura a Tolosa de Llenguadoc. A Catalunya van 
iniciar-se l’any 1982 i a Horta-Guinardó, l’any 1994. 

L’any 2009, les aules de cultura d’Horta-Guinardó 
es transformen en aules d’extensió universitària, 
adscrites a la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Aquest fet ha ajudat a millorar la qualitat dels con-
tinguts i a incrementar el nombre d’alumnes. 

Les Aules d’extensió universitària ofereixen confe-
rències i sortides culturals per a persones de totes 
les edats i constitueixen un excel·lent espai de re-
lació, on les noves coneixences possibiliten noves 
activitats.
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