
Inauguració curs
2020 -2021 

(al Cinema la Calandria)

6 d’octubre

Xavier Roqué Rodríguez

Vicedegà d'Estudis de Postgrau, Facultat de 

Filosofia i Lletres de la UAB

Títol:    “Charles Darwin i la gènesi de 

l'evolució ”

Programació del 1r trimestre

NOTA:   Aquesta programació pot ser modificada

Curs:  2020 – 2021

1r  trimestre
(octubre - desembre  2020)

On es faran les Conferències?

Les conferències s’impartiran en dimarts, a les

18,30h. ”Aquest trimestre i degut al Covid, per

poder mantenir les mesures de seguretat,

s’ imparti ran al cinema La Calàndria ” .

3 de novembre

Joan Anton Català Amigó

Astrofísic, especialista en química quàntica i

divulgador científic

Títol:   “La fascinació per Mart”

Contacta amb nosaltres

www.aeum.cat

e-mail: aeuelmasnou@gmail.com

a

Amb la col·laboració de:

Adherida a:

Amb el suport de:

Adscrita a: 

13 d’octubre dimecres 14 d’octubre

Rafa Burgos Santero

Llicenciat en Història i Periodisme

Títol:   “Els amos del Passeig de Gràcia“

una radiografia del poder

10 de novembre

Andreu Mayayo Artal
Catedràtic Història Contemporània

Títol:  “El manifest de Ventotene (1941):

el somni dels Estats Units d'Europa”

20 d’octubre

Marcos Eguiguren Huerta

Dr. en Administració i Direcció d’Empreses

Títol:   “Brexit, una amenaça pel futur

d’Europa”

17 de novembre

Jaume Serramona López

Dr. en Filologia Catalana 

Títol: “El paper educatiu dels avis 

d’avui” 

1 de desembre

Margarida Codina Carbonell

Lda. en Filologia Hispànica i Literat. Comparada

Títol:  “Cervantes i Shakespeare: 

fundadors de la literatura moderna”

15 de desembre 

Joan Miquel LLodrà

Llicenciat en Història de l'Art

Títol:   “Torrons, xampany i molt d’art

a les portes del Nadal“



És una associació de caràcter cultural i

educatiu, sense ànim de lucre, amb plena

autonomia, adscrita a la Universitat Pompeu

Fabra que és qui vetlla per la qualitat de l’Aula .

 Conferències periòdiques impartides per

professorat universitari i també per

especialistes de reconegut prestigi en les

diferents matèries.

Tallers i seminaris.

 Viatges i sortides (exposicions, actes

culturals, ...) relacionats amb les línies

temàtiques oferides per l’Aula.

Difondre la cultura, despertar l'interès,

estimular i satisfer el màxim possible les

inquietuds intel·lectuals de les persones

adultes que volen ampliar els seus

coneixements en diverses matèries (història,

ciències, salut, art, música, tecnologia,

economia, filosofia, ètica, psicologia, ....) d'una

forma amena, dinàmica i participativa. Volem

convertir aquests cicles de conferències en un

important referent per tal de col·laborar a

dinamitzar la vida cultural del Masnou.

Quins són els nostres objectius?

Què és l’AEUM?

Què ofereix?

Sponsors i Socis d’Honor

 L’Auditori de Barcelona

- “La cançó de la terra”

Gustav Mahler

- “Idili de Sigfrid”

Richard Wagner 

Data:  7 de novembre

Sortides

L’Aula està oberta a tothom que estigui

interessat en la cultura i per fer-se soci només

cal omplir la butlleta d’inscripció (que us serà

facilitada per qualsevol membre de la Junta), i

abonar una quota anual de 40 €.

Qui hi pot participar?

GALED, TARAFA & ASSOCIATS, S.L.   

Tallers

• Noves tecnologies

Les xarxes, la comunicació, etc.

Lloc: a determinar

Dates: a determinar


