
CURS 2017-2018 

El Consell Cultural de les Valls d’Àneu i la Junta de treball que el curs anterior iniciaren l’experiència, molt ben acollida, de les 

Aules d’Extensió Universitària del Pallars Sobirà, continuen enguany, Curs 2017-2018, la proposta de formació i d’ampliació de 

coneixements individuals i col·lectius amb la tutela de la Universitat de Lleida. 

Objectius 

-Facilitar el desenvolupament individual tot ampliant la formació cultural a través de la incorporació de coneixements nous 

-Estimular la curiositat, motor indispensable d’aprenentatge 

-Facilitar un espai de trobada i integració social a través d’una experiència viva i edificant 

Finalitats que es pretenen aconseguir a través de les activitats següents 

-Organització de conferències, cursos i tallers relacionats amb les diverses àrees del coneixement 

-Organització d’experiències instructives complementàries de formació i enriquiment personals (sortides culturals, ofertes 

formatives interessants i de qualitat) 

Programació i calendari 

-Els curs s’iniciarà el mes d’octubre del 2017 i finalitzarà el mes de juny del 2018 

-Es realitzaran 9 sessions de formació, totes a les 19,30 h 

Matrícula 

-Dates de matrícula: Del 24 de juliol al 15 d’octubre de 2017 

-Preu de la matrícula: 45 € (25 € per als socis del Consell Cultural de les Valls d’Àneu i persones aturades) 

BUTLLETA DE MATRÍCULA PER AL CURS 2017-2018 

Si vols ser alumne de les Aules d’Extensió Universitària del Pallars Sobirà omple aquesta butlleta i fes-la arribar al Consell Cultu-

ral de les Valls d’Àneu, Av. de Joaquim Morelló, 3, baixos 2a, 25580 Esterri d’Àneu, o al correu electrònic consell@aneu.org, 

adjuntant-hi el resguard del pagament. El preu de la matrícula és de 45 € (25 € per als socis del Consell Cultural de les Valls 

d’Àneu i persones aturades). 

 

Nom i cognoms: ______________________________________________ , DNI: ____________________, 
 
Adreça: _____________________________________________, Població:_________________________, 
 
Codi postal: _________________, Correu electrònic: __________________________________________, 
 
Telèfon:___________, Data naixement:______________, Data i signatura:_________________________ 
                                                                                                           
 
Compte bancari per l’ingrés de la matrícula: ES61 2100 0074 5302 0008 7692 

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: Consell Cultural de les Valls d’Àneu, Av. de Joaquim Morelló, 3, baixos 2a, 25580 Esterri d’Àneu. 

 
                                                                                   
                

Amb la col·laboració de 

AULES D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA DEL PALLARS SOBIRÀ 

Organitza 

mailto:consell@aneu.org


27 d’octubre de 2017 (Inauguració) 

EL SO DE VENÈCIA: LA MÚSICA VENECIANA DEL RENAIXEMENT AL BARROC       Marius Bernadó 

Professor d’Història de la música a la Universitat de Lleida i director del SCT Laboratori de Musi-

cologia i de l’Aula de Música d’aquesta universitat. Ha cursat estudis de música al Conservatori 

de Barcelona, de Filosofia i de Musicologia a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

24 de novembre de 2017 

LA TERRA ABANS DELS DINOSAURES: COM VA SOBREVIURE EL PLANETA A LA MAJOR EXTINCIÓ 
EN MASSA DE LA HISTÒRIA   Eudald Mujal  
Llicenciat en Geologia i Màster en Paleontologia per la Universitat Autònoma de Barcelona. Doctor 

en Geologia per la mateixa universitat. Especialista en registres sedimentaris i de vertebrats dels 

períodes Carbonífer, Permià i Triàsic. 

15 de desembre de 2017 

18.000 ANYS DE GEOHISTÒRIA DEL PAISATGE: LA TRANSFORMACIÓ DEL PAISATGE VEGETAL AL 

PALLARS SOBIRÀ    Albert Pèlachs 

Llicenciat en Geografia, professor del Departament de Geografia i membre del Grup de Recerca 

en Àrees de Muntanya i Paisatge (GRAMP) a la Universitat Autònoma de Barcelona. 

26 de gener de 2018 

ELS COLORS. NI T’IMAGINES EL QUE T’IMAGINES    Miquel Seguer 

Ar sta i divulgador. Exposicions i performances arreu l'Estat, França i Alemanya. Dilatada 
tasca educa va i divulga va a associacions, ins tucions i centres. 

16 de febrer de 2018 

VINS DE MUNTANYA. RETORN A UNA HISTÒRIA JA VISCUDA . CIÈNCIA VERSUS MERCAT  

Raúl Bobet 

Master en Food Science Universitat Califòrnia Davis. Doctor en Enologia URV. Post grau Di-
recció Empreses UPF. 

23 de març de 2018 

EL PETROLI, ELS SEUS ORÍGENS, ÚS A L’ANTIGUITAT I ACTUALMENT.  José de Montes 

Llicenciat en Ciències Geològiques per l’Universitat de Barcelona, Ingénieur Géologue du 
Pétrole per l’Ins tut Français du Pétrole (Paris). La seva carrera professional a girat sempre 
al voltant de la geologia, que, al mateix temps, es la seva afició principal. 

27 d’abril de 2018 

ESCOLTEU... TORNARÀ EL LLOP?    Josep Maria Massip 

Naturalista de llarga trajectòria en treballs i publicacions sobre fauna en general. Als anys 70 
inicia la recerca sobre el llop a Catalunya, que culmina amb la publicació d'un llibre de refe-
rència, a més d'ar cles en revistes especialitzades i de divulgació.  

25 de maig de 2018 

EL SECRET DE LES MATEMÀTIQUES DE LA SAGRADA FAMÍLIA    Jaume Serrallonga i Gasch 

Doctor arquitecte per la UPC amb la tesi doctoral “Geometria i mecànica en els models de Gau-

dí” (2003). Ha impar t classes de matemà ques i estructures a l’ETSAB i l’ETSAV i professor de geome-

tria descrip va a l’ESARQ. Actualment treballa de ple en el modelat tridimensional del projecte de la 

Sagrada Família i puntualment realitza conferències en centres docents i universitaris.  

8 de juny de 2018 (Cloenda) 

LA GESTIÓ DE LES EMOCIONS I EL TREBALL EN EQUIP    Inma Puig 

Llicenciada en Psicologia (Universitat de Barcelona). Psicòloga clínica. Col·laboradora acadè-
mica del Departament de Direcció de Persones i Organització d’ESADE en les assignatures de 
“Dinàmica de Grups” i “Anàlisi del comportament de las persones”. 
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