28 d’abril ELS NOSTRES COGNOMS

a càrrec Santi Arbós i Gabarró, llicenciat en Filologia Catalana,
diplomat en Estudis Avançats (DEA) de Filologia Catalana.
Xerrada sobre l'origen, tipus, llengües, freqüència, anècdotes...
dels cognoms. També es donarà una visió a nivell català, estatal,
europeu i mundial sobre l'ús dels cognoms i els més portats en
cada zona.
26 de maig LA REPRESSIÓ FRANQUISTA A
LES COMARQUES DE LLEIDA

a càrrec Gabriel Ramon-Molins, Doctor en Història per la UdL,
professor associat al departament Història de la UdL.
Ens presentarà una visió de la repressió exercida per part de la
dictadura franquista a les comarques de Lleida, la qual, mitjançant
diferents mecanismes, es va estendre com una taca d’oli per tota
la província, fent-se omnipresent a la globalitat dels municipis.

PROGRAMACIÓ DEL

CURS ACADÈMIC
2021/22

Q Socis/es curs 2019-2020: subvencionat
Nous socis/es: matrícula 20€/anual
Per a més informació, envieu-nos un email a:
aularossello@gmail.com
Col·labora

qTotes les conferències
s’impartiran a les 19h. a la
Llar de Jubilats de
l’Ajuntament de Rosselló

29 octubre INTRIGUES I PODER AL VATICÀ

a càrrec de Vicenç Lozano i Alemany, periodista i historiador,
especialista en Itàlia i el Vaticà. Ha estat redactor de la secció
d’Internacional de TV3 del 1984 al 2019. També ha cobert
esdeveniments de gran abast comunicatiu i històric, com els
macrojudicis a la màfia de 1986.
Ens explicarà les claus per entendre el Vaticà, un univers de poder
més enllà de la religió. Què cal saber de la Banca Vaticana? I de la
mort de Joan Pau I? I del lobby gai?
Vicenç Lozano explica les històries com les ha viscut
25 novembre L’ARBRE DELS AVANTPASSATS: EL
CULTE A LA VIDA A L’ÀFRICA NEGRA a càrrec

d’Albert Roca i Álvarez, doctor en Antropologia Social i Cultural
per la Universitat de Barcelona i professor titular de la UdL. Les
seves investigacions estan centrades en dos camps, l’antropologia
política i l’antropologia cognitiva, dirigides sempre a les societats
africanes, amb una atenció especial a l’illa de Madagasar.
27 gener VAN GOGH I LA SEVA VIDA a càrrec d’ Esther
Solé i Martí, doctora en Història de l’Art per la UdL. Professora
associada del Departament d’Història de l’Art i Història Social. Ens
parlarà de la vida i de l’obra d’un dels pintors més influents de la
segona meitat del segle XIX.

24 de febrer TESTIMONI DE DONASSES
CATALANES ALS CAMPS DE CONCENTRACIÓ
NAZI a càrrec d’Anna Maria Martí i Solé, llicenciada en Filologia

Catalana. Professora de la Diplomatura Sènior en Cultura, Ciència,
Tecnologia i Societat de la Universitat de Lleida.
Busquem les veus de les dones als camps de concentració? Anem
més lluny: busquem les veus de les dones catalanes als camps de
concentració? Una proposta apassionant amb un fil conductor des de
la resistència i l’esperança.
31 de març PSICOLOGIA:EINES PER VIURE BÉ

a càrrec de Carles Alsinet i Mora, doctor en Psicologia, des de l’any
2013, director de la Càtedra d’Innovació Social de la UdL que
desenvolupa projectes per a la millora de la qualitat de vida de les
persones, del seu benestar i dels models d’atenció.
Professor titular de Psicologia Social a la UdL.
A partir d’un breu recorregut a la història de la psicologia,
s’explicaran i es desenvoluparan eines per l’autoconeixement, i el
millor coneixement dels altres amb la finalitat de gaudir de la nostra
companyia i de la de les persones que ens envolten.

