Inici del curs
13 d’octubre
de 2021

Teatre
Armengol

19 h

Pl. Ramon Folch, 1.
25250 Bellpuig

Calendari d’inscripcions
21 i 22
de setembre
de 2021

Teatre
Armengol
(vestíbul)

d’11 a 13 h i
de 17 a 20 h

Les conferències es fan cada segon dimecres
del mes, al Teatre Armengol, de Bellpuig.
Si la situació sanitària ens ho permet
programarem tres sortides, una per trimestre

Ho organitza

Amb el suport de

aulabellpuig@gmail.com
Universitat de Lleida
Aules d’Extensió
Universitària

Universitat de Lleida
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Curs
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AULA BELLPUIG
D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
Saber escoltar i entendre és un punt significatiu en la saviesa de l’ànima humana.
Encetem un nou curs amb un optimisme moderat per les
condicions sanitàries però amb la il·lusió eterna i perquè
volem escoltar per aprendre; per comprendre; perquè siguin sacsejats els nostres valors i les nostres consciències;
per crear-nos dubtes nous i per posar llum a incerteses.
La varietat temàtica que hem concertat, de segur que ens
situarà en alguns o tots dels punts a dalt citats.
També volem aprofundir d’aquí endavant, en un dels 17
objectius de sostenibilitat. És el granet de sorra per part
de l’Aula a la crida de la Terra.
Un altre curs per passar-ho bé aprenent.

Data

Ponència / professor

13 octubre

Què és la Realitat Virtual Augmentada i Mixta?
Marc Solé Farré. Llicenciat en informàtica.

10 novembre

Màfia: El poder a l’ombra

Vicenç Lozano i Alemany. Periodista i historiador.

15 desembre

Quin vi beurem?

Xavier Ayala i Cots . Sumiller

12 gener

Montserrat un univers al cor de Catalunya
Jordi Camins Just. Advocat i divulgador

19 gener

La Dama de Piques. Txaikovski

Pol Avinyó i Roselló. Divulgador musical.

9 febrer

Les Metges Forenses, entre la realitat i la ficció.
Esther Amorós. Metge Forense de l´IMLCFC

9 març

Dones i comunicació no verbal.

Anna Maria Martí i Solé. Tècnica en comunicació.

23 març

Com es fa un artista.

Clara Trucco. Llicenciada en Belles Arts i Artista Plàstica.

13 abril

El modernisme de Lluís Domènech i Montaner

Esther Solé i Martí.Llicenciada en història de l’art.Professora UDL

11 maig

El poder de les creences.

Rosa Pavón i Batlle. Entrenadora emocional.

8 juny

Garantim l’aigua a les generacions futures.
Josep Mº Màsich Polo. Geòleg. Professor associat UDL

Aula adscrita a la xarxa d’aules d’extensió
universitària de la Universitat de Lleida

