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Presentació del curs 2014-2015 .....................
Seguint amb la perspectiva de l'envelliment actiu i amb l’objectiu de promoure la capacitació de les 
persones, el programa del tercer curs (2014-2015) de l’Aula d'Extensió Universitària de Tremp  té cura 
de vetllar per la diversitat temàtiques de les conferències, de manera que resultin una composició 
ben equilibrada i atractiva.

Les conferències seran impartides per professors universitaris i per persones reconegudes pels seus 
coneixements dins del seu camp específic. La tutela acadèmica continuarà essent exercida per la 
Universitat de Lleida, que en vetlla la qualitat i el rigor científic. Com a complement del cicle con-
ferències, des de l'Aula us oferirem altres activitats que creiem que us resultaran interessants.

L’Aula d’Extensió Universitària per a la Gent Gran de Tremp (AUT) és una associació sense cap ads-
cripció religiosa, ni política, ni ànim de lucre, que té per objectiu difondre la cultura entre les persones 
adultes, interessades en l’adquisició de nous coneixements.  Per formar-ne part, no cal tenir cap 
titulació prèvia ni superar cap prova. 

Totes les conferències tindran lloc al Centre Cívic 
Tarraquet de Tremp a les 18h

Conferenciant: 
Màrius Bernadó Tarragona

Conferenciant: 
Maria Barbal Farré

Explicació: 

Tenor líric, falset, romança, leitmotiv,   bel 
canto, recitatiu… En el món de l’òpera, 
entesos i afeccionats,  utilitzen sovint un 
repertori de termes que semblen formar 
part de la fantàstica experiència operísti-
ca, com si es tractés d’un espai reservat 
només per a especialistes. Estar familiarit-
zat amb aquests mots i expressions fa 
que el gaudi de l’òpera sigui molt més 
intens. Així, el curs es planteja fer un 
recorregut  per alguns dels termes operís-
tics fonamentals, per tal de conèixer-los i 
reconèixer-los.

Explicació: 

La conferència pretén establir una com-
parativa entre la vida i l’obra bastida per 
tres grans autores catalanes, que, dins del 
segle XX, coincideixen en una cronologia 
aproximada de seixanta anys. Com els 
influeix la Guerra Civil espanyola i la 
immediata dictadura franquista, com 
compaginen el fet de ser dones i també 
escriptores. Finalment, quin impacte 
tindrà l’obra de cada una d’elles dins de 
la tradició literària de Catalunya. 

Conferència: 
Vocabulari operístic Conferència: 

Tres escriptores quasi contemporànies

Octubre

Dies 1 i 15 Dia 29



Novembre

Conferenciant: 
Josep M Bringué Portella

Explicació: 

Es parlarà de la fi del comtat de 
Pallars,d'Hug Roger III, dels canvis que 
s'esdevenen en el món pirinenc i de la 
creació d'una estructura política que 
perdurarà fins al segle XIX. També 
farem unes pinzellades sobre el dinamis-
me econòmic i l'empenta cultural de la 
primera meitat del segle XVI.

Conferència: 
Un tomb pel Pallars dels S. XV-XVI

Dia 12

Conferenciant: 
Pau Castell Granados

Explicació: 
A finals de l'edat mitjana aparegué a 
Europa un nou crim contra Déu i la socie-
tat: el crim de bruixeria. Les persones 
acusades d'aquest crim, majoritàriament 
dones, eren vistes amb sospita pels seus 
veïns, els quals les feien responsables de 
tota una sèrie de desgràcies. En aquest 
context, el Pallars apareix com un indret 
privilegiat per a l'estudi d'aquest feno-
men inquietant. És precisament en 
aquestes contrades pirinenques on tenim 
documentada la primera llei contra el 
crim de bruixeria a Europa l'any 1424. 

Conferència: 
La cacera de bruixes a Catalunya: el 
cas del Pallars

Dia 26

Desembre

Gener

Conferenciant: 
Antonieta Barahona Viñes
Explicació: 
Des de l'alimentació podem prevenir 
algunes malalties relaciones amb els 
dèficits o excessos de nutrients. Conèixer 
què podem fer per cuidar-nos millor al 
llarg de la nostra vida a l'elegir els 
aliments ens ajuda a fer-nos responsables 
de la nostra pròpia salut.

Conferència: 
Alimentació per una vida saludable

Conferenciant: 
Eduardo Blanco Calvo
Explicació: 
Envejecimiento normal y patológico: 
enfermedades neurodegenerativas
- Envejecimiento activo: estilos de vida 
saludables 
- La autonomía personal en las perso-
nas mayores
- Prevención de alteraciones y déficits 
cognitivos en la edad adulta

Conferència: 
¿Cómo evoluciona nuestro cerebro? 
Envejecimiento activo i demencias

Dia 28

Conferenciant: Xavier Tarraubella Mirabet
Explicació: 
En un espai de menys de trenta anys, entre 1912 i 1940, el Pallars Jussà va experimen-
tar la que possiblement ha estat la transformació més important de la seva història. 
Aquesta transformació fou deguda a la construcció de les nou centrals elèctriques 
que suposaren una explotació intensiva dels rius Flamisell i Noguera Pallaresa. 
L’explotació hidroelèctrica que es produí durant aquells anys la podem qualificar de 
gran aventura per les empreses que la realitzaren, pels milers d’homes que treballa-
ren en la construcció de les centrals, i per la pròpia comarca i els seus habitants.        

Conferència: 
La gran aventura de l’electricitat al Pallars

Dia 10

Dia 14



Febrer

Conferenciant: 
Jordi Rosell Ardèvol

Explicació: 
S'analitzaran les causes que van dur a aquesta 
espècie humana a la seva desaparició després 
d'haver dominat Europa durant més de 200.000 
anys. A més a més es farà un repàs als jaciments 
pirinencs i, concretament a les tasques que s'estan 
desenvolupant a la comarca. Conèixer el passat 
és entendre el present.

Conferència: 
Neanderthals: crònica d’una 
humanitat desapareguda

Dia 11

Conferenciant: 
Carles Enric Florensa Tomàs

Explicació: 
El dret civil, en la seva consideració de 
dret ordinari i quotidià de les persones 
sense cap altra consideració o qualifi-
cació afegida, regula les relacions 
privades entre els ciutadans, des del 
naixement fins més enllà de la mort.  

Conferència: 
Què és i per a què serveix el dret 
civil de Catalunya?

Dia 25

Març

Conferenciant: 
Santi Arbós Gabarró

Explicació: 
Conferència sobre l'origen, tipus, llen-
gües, freqüència, anècdotes... dels cog-
noms, amb exemples dels llinatges de la 
comarca on ens trobem. També es 
donarà una visió a nivell català, estatal i 
europeu sobre l'ús dels cognoms i els més 
portats en cada zona.

Conferència: 
Els nostres cognoms Conferenciant: 

Pepe Ojeda Domínguez

Explicació: 
El cambio que ha supuesto en todos los 
países de religión musulmana y la 
influencia que puede tener en occi-
dente.

Conferència: 
Las primaveras árabes y sus conse-
cuencias. El caso de Egipto.

Dia 11

Dia 25

Explicació: 
La formació al llarg de tota la vida és un concepte 
clau en la societat actual, segons la documentació 
de la Unió Europea i de la OCDE. Es pot
aprendre sempre? Com aprenem els humans? 
l'essencial és el desenvolupament de la persona en 
totes les seves facetes.

Conferència: 
Aprendre al llarg de tota 
la vida

Conferrenciant: 
Sofia Isus Bardado

Abril

Dia 15



Conferenciant: 
Anna Mata Romeu

Explicació: 

La definició de pobresa i l'evolució del 
concepte en les Ciències Socials; perfils 
de la pobresa a Catalunya, Espanya i 
Europa; velles i noves formes de pobresa. 
Què ha canviat? Actuacions per eradicar 
la pobresa a casa nostra.  

Conferència: 
La nova pobresa a Cata-
lunya

Dia 29

Maig

Conferenciant: 
Ramon Sistac Vicén

Explicació: 

Per què parlem llengües dife-
rents? És positiu o negatiu per al 
progrés i la convivència? Claus 
de la diversitat lingüística com a 
estratègia evolutiva de 
l’espècie.

Conferència: 
La diversitat lingüística

Conferenciant: 
Gonçal Rivas Casamajó

Explicació: 
La geologia és imprescindible per a 
moltes activitats de la nostra societat. 
L’activitat humana, però, ha alterat de 
manera determinant la vida assenta-
da a la Terra, als Pallars. La nostra és 
l’única espècie capaç d’ocasionar 
canvis ambientals d’escala global a 
curt termini. La integració de l’entorn 
geològic a l’hàbitat humà és impres-
cindible per recuperar la qualitat de 
vida de la nostra societat i del nostre 
planeta. Per aquesta raó, les Ciències 
de la Terra adquireixen un paper 
cabdal, per comprendre com les 
nostres accions repercuteixen en el 
medi ambient i com aquest, influeix en 
les activitats humanes.

Conferència: 
La lectura conscient de les pedres

Dia 27Dia 13



Aula Universit
ària de

 Tremp

Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport:

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. 

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

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


