AULA
oberta a la
BORDETA
CURS 2018-19
Conferències, concerts, visites a exposicions, entrenament,
òperes en pantalla gran, i ja preparant el 30è aniversari!

Des del 8 d’octubre fins el 17 de juny, s’han realitzat 30 sessions,
entre conferències i concerts; també s’han fet 15 sortides per anar
al teatre, visitar exposicions o gaudir d’òperes en pantalla gran

Les òperes que ens han explicat i després hem visionat aquest curs
han estat: La Traviata, Norma i Madama Buterfly. Ens han agradat
molt i pensem seguir amb aquesta fórmula el proper curs!

Vam iniciar el curs el 8 d’octubre amb un taller-concert a càrrec de Rosa
Zaragoza, amb cançons sefardites i mediterrànies, tothom hi va participar!
Dins del primer trimestre també ens van oferir concerts l’Albert Feliu i els DUM,
als que veiem en ple assaig, al centre de la sala

Envelliment. Mort digna
Conferència del doctor Jordi Garriga del 29 d’octubre
Però, què és una bona mort? Iona Heath, metgessa de capçalera del Regne
Unit, en el seu excel·lent llibre ‘Ajudar a morir’ s’hi refereix amb aquestes
paraules:
Morir amb tal dignitat i calma que tots els qui l’envolten se sentin
privilegiats per la vivència d’aquesta situació i, en certa forma estranya,
enriquits per ella

L’Avenç,passat i present
d’una revista
Conferència a càrrec
deJosep Muñoz, director de
la publicació, que aparegué
l’any 1977 i està
especialitzada en temes
d’història i cultura.
Va tenir lloc el 22 d’octubre

El circ, camaleó de les
arts escèniques

L’Índex de
felicitat

Conferència a càrrec de Jordi Jané
Dilluns 5 de novembre de 2018 a les 6 de la tarda
Un recorregut per la història de les arts del circ: de les
civilitzacions primitives a les últimes realitzacions del circ
contemporani, passant pel naixement del circ eqüestre
modern al segle XVIII.

La felicitat també es compta,
conferència a càrrec d’Albert
Garcia Pujol
Dilluns 12 de novembre de 2018
Els hi proposo aquest títol què
té un punt de provocació. Els
economistes, es diu, ho
compten tot. També la felicitat.

Dilluns 26 de novembre de 2018 a les 6 de la tarda
Òpera de Verdi comentada per Joan Grimalt: La
Traviata

Conferència del 19 de noviembre,
a càrrec de Carme Guinea: La
tutela jurídica

Músic i filòleg. Ha
viscut quinze anys a
Àustria i Alemanya, on
va treballar sobretot
com a director
d’orquestra i òpera.
Com a pianista, el seu
camp predilecte és la
música de cambra,
que no ha deixat mai
de practicar. Va
participar com a
pianista amb músics
de la Locomotora
Negra a la sala del
teatre de Sant Medir.

Conferència de David Saurí, 3 de desembre
L’escassedad d’aigua al món, una visió
crítica

La tendència de manipular
ingents quantitats de dades es
deu a la necessitat, en molts
casos, d'incloure aquesta
informació per a la creació
d'informes estadístics i models
predictius emprats en diversos
camps, com per exemple de
les anàlisis de
negoci, publicitat, les dades
de malalties
infeccioses, l'espionatge i el
seguiment de la població o
la lluita contra el crim
organitzat.

Conferència de Josep
Cantó, 10 de desembre

El Big Data

Es diu que l’aigua, un recurs imprescindible per a la vida, es troba en una
situació de creixent escassetat al planeta que probablement encara es veurà
més agreujada pel canvi climàtic.
En aquesta xerrada intentarem matisar la condició d’escassetat i introduir un
element encara més important que és l’accés al recurs en bones condicions de
quantitat i qualitat.
Aquest accés té més a veure amb qüestions econòmiques i socials vinculades
amb la desigualtat que amb qüestions de disponibilitat física.

Centenari del final de la
primera guerra mundial
Conferència a càrrec de
Ramon Alquézar Aliana
Professor titular d’Història
Moderna de la UAB
Dilluns 14 de gener de 2019
a les 6 de la tarda
Un plat per avui, un servei per demà, això és
Canpedró
Dilluns 28 de gener de 2019 a les 6 de la tarda
Conferència a càrrec de Teresa Ballesté
La missió del Centre és fonamentalment la
dignificació de la persona que està en situació
vulnerable o de risc. L’objectiu és oferir un servei
integral a la persona i a les famílies més vulnerables
amb risc d’exclusió social, que inclou servei d'àpats menjador social-, serveis d’acollida i de seguiment de
la salut, de bugaderia, d’higiene personal, de
dinamització sociocultural, escolar i laboral.

Vivències de dues infermeres catalanes a
Moçambic
Conferència a càrrec de Josefina Roura i Pilar

Casanova
Dilluns 21 de gener de 2019 a les 6 de la tarda
La Jose i la Pilar son dues enfermeres jubilades
que el 2014 van decidir anar un mes a Moçambic
a donar servei de forma desinteressada a
l’hospital de Chocoe.
La Pilar a més, ha fet tasques similars a Sierra
Leone, Bolívia, Congo i Camerun. Actualment
col·labora a can Banús, a Badalona, a donar
acollida i esperança als malalts de sida.
La Jose va desenvolupar gran part de la seva vida
professional a l’hospital de Bellvitge, relacionada
amb la direcció d’infermeria I especialitzada en
tasques de laboratori.

Cristina G. Rojo, el 4 de febrer ens va impartir una
conferència sobre l’òpera Norma i el 25 de febrer ens
va parlar de Madama Buterfly.
Posteriorment, els dies 7 de febrer i 5 de març,
respectivament, vàrem anar al cinema Girona a
visionar les esmentades òperes, amb valoracions
satisfactòries.

Cristina G. Rojo
Títol Professional de Música, en
l’especialitat de Piano.
(Conservatori Professional de Música
de Salamanca).
Estudiant de Grau de Piano a l’Escola
Superior de Música de
Catalunya (Esmuc)
Professora i pianista en Flexemble
(Orquestra simfònica) (2015-2017) i el
grup de cambra Trio Weber
(2016-2017)

Montse Richou, doctora
en Geografia i Història
11 de febrer

De l’antijudaïsme a
l’antisemitisme,
origen de
l’Holocaust
La conferenciant va
donar-nos les claus per
intentar entendre un dels
episodis més horribles
de la història recent
d’Europa: el nazisme de
l’Alemania de Hitler.

Eulàlia Vidal, llicenciada en Farmàcia per
la UB i doctora per la UBI
En la seva conferència del 18 de febrer
ens va explicar de manera clara:

Com l’alimentació pot ajudar-nos a
cuidar el nostre segon cervell

Conferència del 4 de
març

La
Inexplicable
El passat novembre les

barcelonines Anun
Jiménez (1974) i Gloria
Arquillo (1976) obrien
La Inexplicable, la nova
llibreria del barri de
Sants de Barcelona. La
Inexplicable neix amb
vocació de llibreria
literària amb especial
atenció a les seccions
de poesia, novel·la
gràfica i llibre infantil.

Conferència de l’11 de març
Cecilia Vidal ens va parlar de: La
familia Pichot, Maria Gay

María Pichot
(1879-1943)
Mezzosoprano,
es va casar amb
el compositor i
pianista Joan
Gay, amb qui va
tenir tres fills,
però tots van
morir joves.
El seu nom
artístic fou
Maria Gay,
malgrat que per
a la família va
ser sempre Niní.
Es va divorciar i
tornar a casar
amb l’empresari
i tenor Giovanni
Zenatello.

Resum-informe del curs
S’han fet 30 sessions del taller, amb una assistència
entre 5 i 14 persones (mitjana 9,8)
Les activitats principals han estat sudokus, sidokus, mots
amagats, sopes de lletres, ken ken, enigmàrius, jeroglífics,
i en general exercicis per a mantenir desperta la ment.
La valoració final ha estat positiva per part de totes les
jugadores i també per l’entrenador, o sigui que ja estem
preparant el proper curs, que será el 4art, com passa el
temps! Ens enfrontarem a nous reptes mentals

Entrenament
Els dimarts de 16,30 a 18 hores
Obert a tots els socis
A càrrec de Toni Casanovas

Pere Rusiñol és soci i successor d’Andreu Missé en la
direcció de la revista Alternativas Económicas i
responsable de la secció Reality News en Mongolia.
Anteriorment, va treballar a El País i en Público, on va
compendre que els pilars que sustentaben el periodisme
necessitaven una reforma urgent.
Així neix la seva participació en mitjans que han volgut
provar un model de negoci diferent, deslligat dels grans
anunciants i dels bancs.
Pere Rusiñol va participar a la nostra Aula amb una
conferència sobre la premsa amb el mateix títol que el
seu llibre “Papel mojado” el 15 de maig de 2017.
Aquesta vegada, el 18 de març, en va parlar de:
“Les desigualtats, un problema molt perillòs”

Conferència del 25 de març, a càrrec de
Mariana Vilnitzki: Economia feminista

La nostra raó de ser
L’any 1996, un grup de persones de diferents àmbits El moviment feminista, entre el creixement i la
reacció
professionals, sensibilitzats per les problemàtiques
de la gent gran, creen Avismón-Catalunya, amb
l’objectiu principal de pal·liar la solitud de
persones grans que viuen soles al seu domicili.
No obstant, anem més enllà i intentem vetllar
perquè totes les necessitats que pugui tenir una
persona gran estiguin cobertes, cercant per a ella
recursos, públics o privats, adreçats a aquest
col·lectiu.

Marina Subirats 1 d’abril
Sociòloga, especialitzada en els
camps de l’educació i la dona

Magdalena Blasco
29 d’abril

Homenatge a Montserrat Caballé
Conferència del 8 d’abril

Sofia Martinez Villa
Especialista en entrenament auditiu i anàlisi auditiu.
Actualment professora de l’Escola Superior de Música
de Catalunya i de la Universitat Internacional de
València des de l’any 2016.

L’enigma de Velázquez
Conferència a càrrec de Jordi Gonzàlez Llàcer, el 6 de
maig
És un fet unànimement acceptat el prestigi i la universalitat de la
figura de Velázquez, un dels fars de la pintura europea de tots els
temps. La figura i l’obra de l’artista sevillà han estat objecte de
multitud d’estudis, assajos monogràfics i treballs d’historiografia
artística de tota mena. Tanmateix, les seves obres són encara
motiu d’un debat obert, sense que els experts s’acabin de posar
d’acord tant pel que fa a qüestions d’autoria com pel que fa a llur
interpretació.

El conferenciant pertany a una família d’artistes. La seva
mare, Teresa Llàcer, la seva germana Elena i el seu germà
Àngel són pintors. La seva altra germana, Maite, és
gravadora.
És llicenciat en filosofia i lletres (divisió de geografia i
història, secció d’art) a la Universitat Autònoma de
Barcelona (1983) i doctor en geografia i història
(Departament d’Història de l’Art) a la Universitat de

A mitjans de maig, en Miquel Botella i
Pahissa,autor del llibre “Castells:una
historia d’èxit”, presentat per JMV Parisi,
ens va explicar la història dels castells i
la seva evolució al llarg dels temps.

Els castellers de Sants aixecant l’estructura de la
torre de 9 amb folre i manilles, en pròpia plaça
En Miquel Botella és economista i té una àmplia trajectòria en el camp de la gestió pública I en
l’organització de grans esdeveniments. És aficionat als castells de tota la vida i cofundador dels
Castellers de Sants. Ha estat president d’aquesta colla, coneguda també com “els borinots” i de
la junta directiva de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya.

La Unió Europea, immersa en la seva pitjor crisi existencial, mesurarà en les
eleccions del pròxim maig la magnitud de l’amenaça del populisme i de
l’extrema dreta pel futur del projecte comú, una dècada després de la gran
crisi econòmica. Si fins ara la gran coalició de populars i socialdemòcrates en
l’Eurocambra només havia estat contestada pels grups com els liberals o els
ecologistes, en 2019 les opcions populistes, euròfobes i d’extrema dreta, ja
present en molts governs nacionals, amenacen amb entrar com cavall de Troia
en l’hemicicle d’Estrasburg.

Unes eleccions europees d’alt risc: 26 de maig de
2019
Conferència a càrrec de Jaume Bellmunt

Jaume Bellmunt Padró
Barcelona, 1949. Llicenciat en Història, ha exercit com a professor de
batxillerat (1974-1983) i ha treballat en diverses institucions públiques, entre
les quals destaquen el Parlament de Catalunya, com a cap de gabinet del
president Joan Reventós (1995-1999), i el govern de la Generalitat, com a
analista en els gabinets dels presidents Pasqual Maragall i José Montilla.
Actualment, tot i que jubilat, impulsa l’espai de debat i reflexió Taller de
Política i forma part del consell de redacció de la nova revista polític&prosa.

Conferència del 27 de maig del
2019, a càrrec de Maite Montagut,
Sociòloga i economista.
Professora jubilada de la UB.

Un canvi d’època: la
incertesa del futur

Estem travessant un canvi d’època. Les institucions que havíem anant
construint (ja fossin econòmiques, polítiques o socials) sembla que ja
no serveixen. El mon que coneixíem i que ens ha donat confiança
durant molts anys, avui trontolla. Què en queda del compromís
social? Podem saber com es van constituir els estats del benestar,
però no com acabaran sent transformats. Ja es parla de velles idees i
de vells valors així com també de nous riscos socials per als que no
estaven preparats.
L’exposició pretén reflexionar sobre com es van anar construint els
Estats del benestar i les seves transformacions.

Geografia de la pobresa

Conferència a càrrec de Pep Marcé
Dilluns 3 de juny de 2019 a les 6 de la tarda
Se n’ha dit “països del Tercer Món”, “subdesenvolupats”, “en vies de
desenvolupament”, “menys avançats”... Al llarg del temps, se’ls ha anat
canviant la denominació, però la realitat és la mateixa, persistent: bona part de
la població del planeta viu en situació de pobresa; de vegades, extrema. Una
pobresa que impedeix accedir a un habitatge digne, a l’alimentació, a l’aigua
potable, a l’atenció sanitària, a l’educació... I donat que una minoría de
persones viu en situació de veritable opulència, la pobresa s’ha d’entendre
com una manifestació de les desigualtats socials.

Sortides de l’Aula realitzades durant el curs 2018-2019
31 d’octubre TNC Els jocs florals de Canprosa, de Santiago Rusiñol
20 de novembre Fundació MAPFRE Exposició Picasso-Picabea
12 de desembre TNC Sala petita ALBA de Marc Artigau
15 de desembre Cine Comedia Òpera: La Traviata de Verdi
29 de desembre Caixafòrum Exposició Toulouse-Lautrec
22 de gener La Pedrera Art en moviment
7 de febrer Cine Girona Òpera: Norma de Bellini
27 de febrer TNC La bona persona de Sezuan, de Bertolt Brecht
28 de febrer Caixafòrum Velázquez i el segle d’or
5 de març Cine Girona Òpera:Madama Buterfly de Puccini
13 de març TNC Sala petita NOM de Cesc Gelabert, dansa
26 de març Espai Volart Josep Guinovart La realitat transformada
4 d’abril TNC Sala tallers EL futur Helena Tornero
9 d’abril Caixafòrum Exposició pintura: Max Beckman
22 de maig TNC El gran mercado del mundo Calderón de la Barca, Xavier Albertí
Material audio-visual de que es disposa
De cada conferència i concert realitzats durant aquest curs a l’Aula es guarden en
arxius informàtics les fotografíes, el vídeo i l’audio enregistrats.
Els socis/sòcies interessats en algún esdeveniment concret, poden sol.licitar
aquest material al secretari, que en la mesura que sigui possible, atendrà les
peticions.

Relació de les conferències/concerts/sortides realitzades en
els cursos
2016/17 i 2017/18, a veure com estem de memòria...
Octubre-Novembre-Desembre 2016
Concert Francesc Mir i Ramon Beltran al piano
La memòria i l’entrena...ment amb Oriol Carrasco i Toni Casanovas
Com escoltar música per Xose Aviñoa
La gran estafa de les preferents, amb Andreu Missé, d’alternatives
econòmiques
Apel·les Mestres, per Cecilia Vidal
El món musulmà, per Ahmed Benallal
Concert dels DUM i actuacions diverses en el teatre de Sant Medir
Gener-Febrer-Març 2017
Artesanies, per Maia Horniak
Ramon Llull 700 anys, per Albert Soler
Què és el federalisme? Joan Botella
W.A.Mozart, per Xose Aviñoa
El mundo flamenco explicat per Pedro Barragán
Les escoles fins el 39 a Sants,Hostafrancs i la Bordeta
Ernest Lluch per Juli de Nadal
El model educatiu del segle XXI, per Ismael Palacín
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Òpera o Sarsuela? Xose Aviñoa
D’aquesta austeritat, aquestes desigualtats, per Emili Ferrer,
economista
Ramon Casas, per Cecilia Vidal
   
Cuba després de Fidel, a càrrec de Joan Alemany i Manel Blasco.
Jacint Verdaguer, per Mercè Bruguera
Beethoven i el romanticisme musical, per Xose Aviñoa
Papel mojado, crisi de la premsa escrita, per Pere
Rusiñol
Barcelona i els Jocs Olímpics del 92, per Enric Truñó
TNC, a veure Ricard III, de William Shakespeare
Concert de gospel-soul, amb el quartet The Gourmets
La tradició musical catalana, per Xose Aviñoa
Assemblea anual de socis, el 19 de juny de 2017
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