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Octubre’17

Novembre’17

4/10/2017
 Conferenciant: Toni Jodar 
 Títol: EXPLICA DANSA MODERNA I CONTEMPORÀNIA  
 Contingut: Conferència a càrrec del coreògraf i ballarí Toni Jodar que gira 
pel territori fent més entenedora la dansa contemporània mentre realitza petites 
accions i fragments. En definitiva, una conferència ballada.  

18/10/2017
 Conferenciant: Fabian Mohedano Morales 
 Títol: LA REFORMA HORÀRIA, FACTOR CLAU PER A LA SALUT,    
L’EQUITAT I EL BENESTAR    
 Contingut: I si poguéssim afegir temps a la nostra vida? La reforma 
horària és una iniciativa ciutadana que impulsa canvis horaris perquè puguem 
gaudir de més llibertat en la gestió del nostre temps. Perquè sincronitzant els 
nostres hàbits horaris amb els de la resta del món i amb un ritme més ordenat, 
aconseguirem guanyar temps al temps i, en definitiva, millorar en salut i qualitat 
de vida. 
 
 

08/11/2017
 Conferenciant: Manel López Esteve  
 Títol: KURDISTAN. UNA APROXIMACIÓ HISTÒRICA
 Contingut: Aquesta sessió pretén fer una aproximació històrica a la reali-
tat del poble kurd per a poder explicar i entendre la importància de Kurdistan en 
els diversos conflictes que avui assolen l'Orient Mitjà.
 

22/11/2017
 Conferenciant: Delfí Sanuy Castells   
 Títol: CANVI CLIMÀTIC I CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
 Contingut: Què és el canvi climàtic? Què hi ha de cert i posició dels grups 
negacionistes? Què és la biodiversitat? Com afecta a la societat humana el canvi 
climàtic. Davallada de la biodiversitat per l'acció humana.
 



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. 

Desembre’17

Gener’18

13/12/2017
 Conferenciant: Maria Alba Sorolla Bardaji 
 Títol: EL BUDELL, EL NOSTRE SEGON CERVELL  
 Contingut: El concepte de l’intestí com a segon cervell. Equilibri del nostre 
sistema nerviós entèric. Curiositats i últims descobriments rellevants en 
aquest camp.     

10/01/2018
 Conferenciant: Sílvia Romero Galera 
 Títol: RAMON LLULL 
 Contingut: Ramon Llull és una figura fonamental del pensament medieval 
i un dels màxims representants de la cultura catalana. Ens endinsarem en la seva 
immensa obra per conèixer les seves aportacions a la ciència i a la filosofia, així 
com la influència que va exercir en la cultura europea al llarg dels segles.
  

     24/01/2018
 Conferenciant: Maite Arilla
 Títol: ELS NEANDERTALS I LA COVA DE LES LLENES: PAISATGES DE  
 LA PREHISTÒRIA  
 Contingut: Les excavacions a la Cova de les Llenes (Conca de Dalt, Pallars 
Jussà) ens obren una finestra al passat, aportant informació sobre els grups 
humans que poblaven el Pallars durant el Plistocè Mig, i també sobre el paisatge, 
el clima o la fauna d’aquest mateix període.
    
  



Dia 24Febrer’18

Març’18

Dia 24

07/02/2018
 Conferenciant: Esther Solé
 Títol: EL GUERNICA, DE PABLO PICASSO
 Contingut: Anàlisi en detall d'una de les obres més conegudes de Picasso i 
repàs a la seva història i periples, des del moment de l'encàrrec fins al temps 
present.
  

     

 

07/03/2018
 Conferenciant: Kike Herrero
 Títol: LA CERCA DE VIDA A L’UNIVERS
 Contingut: Durant les últimes dues dècades els astrofísics han començat a 
respondre algunes de les grans preguntes que la humanitat qüestionava des de 
feia segles. Hi ha altres sistemes planetaris a l’Univers?

21/02/2018
 Conferenciant: Lluís Colomés Figuera 
 Títol: ELS PONTS DE LA TERRETA: TESTIMONIS DE LA HISTÒRIA 
 DEL PAÍS
 Contingut: La Terreta fa de frontera entre Catalunya i l’Aragó i és el lloc de 
pas entre la Conca de Tremp i l’Aragó. Això fa que els ponts sobre el riu Noguera 
Ribagorçana tinguin un paper important sobretot durant els conflictes bèl·lics. 
Des de Sopeira fins el Pont de Montanyana hi ha 20 Km, en aquest espai hi ha 
hagut 12 ponts. Cadascun d’ells ha estat protagonista d’algun fet històric: la 
Guerra dels Segadors, la de Successió, la del Francès, la tercera Carlina, la bata-
lla del Pont de Montanyana durant la Guerra Civil. També els ponts han estat 
protagonistes durant la segona meitat del s XX com son l’èxode de la població 
que va marxar de la Terreta i les grans obres hidroelèctriques.

 



Abril’18

18/04/2018
 Conferenciant: Flora Grífol
 Títol: CINEMA, MARQUES PUBLICITÀRIES, ARTS PLÀSTIQUES... ELS   
CLÀSSICS ESTAN MORTS COM DIUEN ALGUNS?
 Contingut: La influència dels clàssics és notablement alta en totes les arts 
(cinema, literatura, escultura, pintura) i la seva pervivència passa desapercebuda 
però és constant en aspectes tan quotidians com les marques publicitàries. Els 
clàssics inspiren publicistes, directors de cinema, novel·listes o artistes que, a 
través de molts dels mites grecollatins, ens fan arribar creacions que són noves, 
però que si rasquem una mica, veurem clarament que només fan que emular i 
reformular antigues històries i simbologies gregues i romanes.

 
  

21/03/2018
 Conferenciant: Antoni Blanc Altemir 
 Títol: LA UNIÓ EUROPEA DAVANT ELS REPTES I LES AMENACES ACTUALS
 Contingut: Brèxit i refundació de la UE; la relació entre Estats Units i la UE a 
la nova administració Trump; la gestió de la crisi dels refugiats a Europa; 
l’amenaça terrorista...

04/04/2018
 Conferenciant: Maria Josep Rosselló
 Títol: EXCESSOS I CARÈNCIES EN LA ALIMENTACIÓ ACTUAL
 Contingut: La alimentació és la base de la vida i de la salut. En la nostra 
societat, que gaudeix d’una llarga expectativa de vida, es fa imprescindible conèi-
xer les pautes d’una dieta diària que aporti tots els nutrients necessaris per man-
tenir una òptima qualitat de vida. La dieta pot ser inadequada tant per ser excessi-
va com per provocar carències i per això s’ha de programar l’alimentació de forma 
adequada a cada persona i amb la seguretat de saber escollir bons aliments que 
tenim en l’actualitat a l’abast de tothom.



02/05/2018
 Conferenciant: Lluis Miquel Pla Aragonès 
 Títol: AGRO”BigDATA” I “DECISION SUPPORT SYSTEMS” PER UN   
SECTOR AGROPECUARI SOSTENIBLE
 Contingut: S'intenta explicar el significat del neologisme BigData i com s'ha 
generat a partir dels avenços actuals de la tecnologia. També, com a conseqüèn-
cia d'aquests canvis hi ha tot un seguit de sistemes d'ajut a la presa de decisions 
que s'estan desenvolupant i es desenvoluparan com a aplicació de tota aquesta 
revolució. S'oferiran alguns exemples en el camp agropecuari.     
  

16/05/2018
 Conferenciant: Peter Nagtegaal 
 Títol: EL PENSAMIENTO  QUE ENGLOBA TODO
 Contingut: El pensamiento que engloba todo, conduce a comprender la Na-
turaleza como la causa del movimiento y del cambio, desde el levantamiento de 
las montañas o el flujo de los ríos hasta el origen de la vida.
La primera evolución de la visa logró conquistar lo que todavía hoy apreciamos 
como lo más importante: la libertad y la felicidad. Curiosamente, la geología 
jugaba un paper esencial en todos esos acontecimientso tempranos. Juntos valos 
a descubrir cómo.

30/05/2018
 Conferenciant: Màrius Bernadó Tarragona
 Títol: PER A QUÈ SERVEIX UN DIRECTOR D’ORQUESTRA?
 Contingut: Servidor de la música o paradigma del poder absolut, la figura 
del director d’orquestra ha estat sempre envoltada de polèmica. Imprescindible 
per a uns, incomprensible per a altres, el director d’orquestra ha anat construint al 
seu voltant una aurèola que l’ha situat al centre de l’acte musical. En aquesta 
sessió s’analitzarà com es formen i quines són les responsabilitats dels directors 
d’orquestra i es farà un recorregut històric il·lustrat per les principals escoles tot 
posant de relleu les diferents maneres de fer d’alguns dels principals directors.

Maig’18



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’ingrés 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):
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Organitza:

Col·laboren:

Amb el suport:


