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Inauguració (8-10-2020), a càrrec de la Il·lma. Alcaldessa Sra. Mireia Ingla, al Trade Center.
Conferència de la Dra. Dolors Folch Fornesa: “El Catai de Marco Polo”.

Taula Rodona: 20 ANYS de l’AULA, celebrada al Trade Center de Sant Cugat. (275-2021).
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1.- SALUTACIÓ DEL PRESIDENT
La Memòria que avui ens plau de presentar pretén reflectir les fites
principals del curs 2020-21, emmarcades en el nostre projecte
sociocultural de ser un instrument de saber, formació i convivència
dirigit a totes les persones de més de 55 anys, tot entenent que viure
en saviesa és viure més i un factor clau per a una vida més plena.
“Donem vida als anys.”
Malauradament el curs es veié totalment limitat per la complexitat de
les restriccions imposades per la pandèmia de la COVID-19. Només
unes poques de les activitats previstes es van desenvolupar de
manera presencial i també en línia. La majoria van ser només en línia.
D’altres van restar suspeses.
Malgrat aquestes circumstàncies adverses, la nostra voluntat, manifestada també per molts
socis, és la de mantenir l’Aula en peu i activa. Una voluntat que fem extensiva també al nou curs
2021-22, ajustant-nos a les restriccions i mesures vigents en cada data. Cal donar continuïtat al
camí traçat per l’Aula des de fa vint anys!
Per això, és just que expressem el nostre agraïment als diferents organismes i entitats (oficials,
universitaris, culturals), als socis d’honor, corporatius i protectors per la seva confiança en el
que fem i, sobretot, a tots els associats, d’abans i d’avui, que són el veritable sentit de l’Aula.
Ben especialment a tots els qui ens han ofert el suport palès per continuar endavant i als que
participen, en major o menor grau, en el desenvolupament de les nostres activitats.
Deixar d’aprendre és començar a envellir i per adquirir nous coneixements no hi ha cap
limitació d’edat. És evident que formar-nos al llarg de totes les etapes de la vida és un camí que,
a més de mantenir-nos intel·lectualment i socialment actius, ens ajuda a gestionar millor
el nostre temps i ens obre noves possibilitats de compartir-lo, en la mesura del possible, amb
persones que tenen inquietuds o interessos afins.
Aquesta és l’aportació de l’Aula, especialment en aquesta allargassada etapa tan complexa que
estem vivint.
								
								

2.- COMPOSICIÓ DE LA JUNTA DIRECTIVA (a 30-06-2021)
President:			Llibori Casadellà Rubiés
Vicepresident 1r: 			Antoni Aguilera Rodríguez
Vicepresidenta 2n: 		Montse Palà Soranells
Vicepresident 3a:			

Pepe Matinero de Diego

Secretària: 			

Anna Riuró de Blas

Tresorer: 			

Josep F. Masdeu Tarés

Vocals:				

Josep J. Boix Barbé

				

Roser Fernández Prat
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Enric Guilera Padró

Ben cordialment,
Llibori Casadellà

3.- DESCRIPCIÓ D’ACTIVITATS DEL CURS 2020 – 2021
RESUM D’ACTIVITATS
La major part del curs hem patit les restriccions sanitàries canviants que, tot i deixar-nos
organitzar algunes activitats, van provocar canvis profunds en el nostre programa. Vam creure
en les possibilitats d'oferir una part de les activitats per mitjà de les plataformes tecnològiques.
Així, conferències, seminaris, grup de lectura i visites culturals han continuat endavant, la qual
cosa ha permès mantenir la participació activa dels socis.
En resum, hem dut a terme més de 60 jornades d’activitats (annex 1), 40 de les quals s’han
fet amb el suport de plataformes en línia.
IMPACTES DE LA COVID-19 A L’AULA
Hem patit DANYS importants, com per altra banda també els ha passat a altres institucions.
Deixant els aspectes materials que s’expliquen en un altre apartat, volem retre homenatge
i guardar en el record a un nombre important de membres de l’Aula que van patir, amb
diferent gravetat, la urpada d’aquesta maleïda pandèmia. Hem perdut bons amics i companys
d’activitats que recordarem sempre.
Pel bé de tots, desitgem que puguem començar a deixar la COVID-19 definitivament enrere.
HABILITATS TECNOLÒGIQUES DELS SOCIS
Una idea constant de l’Aula és animar tots els membres a lluitar contra la bretxa digital,
(per exemple, amb els nostres cursos de formació en TIC), però el curs passat tots hem
experimentat un avenç important en la pràctica real. Hem ajudat els que ho han necessitat
perquè ningú no es quedés enrere a l’hora de seguir les activitats en línia. Així, hem fet passos
reals per millorar en la utilització de les eines tecnològiques.
COL·LABORADORS VOLUNTARIS DE L’AULA
Hem dut a terme una campanya per incorporar nous socis voluntaris, com a eina de renovació
/ ampliació de l’equip que treballa per acomplir la missió i els objectius de la nostra entitat. Un
grup de 24 persones que són la garantia de futur per a la continuïtat de l’Aula.
RELACIONS INSTITUCIONALS
Hem estat molt propers als diferents organismes i entitats de Sant Cugat, especialment al
nostre Ajuntament. Cal destacar la col·laboració amb les Jornades de la Dona i la Taula de
la Gent Gran. També participem en la constitució del futur Consell Municipal de la Gent Gran
de Sant Cugat.
COMUNICACIÓ I IMATGE PÚBLICA
Hem seguit donant un impuls a la nostra acció de difusió per tots el mitjans disponibles, tant
per aconseguir la més àmplia relació amb els socis, com per fer arribar la nostra veu a la
societat de Sant Cugat.
L’actualització constant de la web i la presència creixent en els mitjans tradicionals i digitals, i
també a les xarxes, ens ajuden a millorar la coneixença pública de l’Aula.
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PROTECCIÓ I RECOLZAMENT A L´AULA
En un curs tan ple d’incerteses, ens sentim deutors i molt agraïts pels ajuts que les Institucions,
Socis d’Honor i Socis Protectors Corporatius han seguit prestant a l’Aula, la qual cosa ha
permès superar millor un període tan difícil.
Tot i les dificultats generals, ha augmentat el nombre de Socis d’Honor i Protectors Corporatius
que ens han donat suport, tot un veritable teixit de protecció que ens fa sentir confiats en la
valoració positiva que donen a la tasca de l’Aula a favor de la Gent Gran.

4.- ASPECTES ECONÒMICOFINANCERS
Aquestes línies, juntament amb l’Annex 2, volen explicar d’una manera resumida i entenedora
la situació econòmica actual de l’Associació, com també els resultats obtinguts durant el curs
2020-21 i les previsions per al curs 2021-22.
Les circumstàncies adverses que han envoltat el curs 2020-21 (COVID-19) s’han vist reflectides
en les dades econòmiques d’aquest curs.
El tancament dels comptes anuals del curs 2020-21 s’ha finalitzat, dotades les amortitzacions,
amb un resultat negatiu de -7.074,15€ (la previsió era d’un resultat negatiu de -8.600,00€). Les
despeses han estat menors que les previstes en 2.617,18€, mentre que els ingressos també
han estat menors en 1.092,00€ a causa d’una reducció en el nombre de socis, socis d’honor,
subvencions i aportacions.
El balanç de l’Aula el 30 de juny de 2021 mostra que es manté una situació prou sanejada i
solvent.Tota la documentació econòmica i comptable del curs 2020-21 ha estat a disposició
dels socis a la seu social per ser consultada. La documentació ha estat revisada per la senyora
Anna Maria Puig i pel senyor Francesc Planells, que han trobat correctes els comptes anuals
2020-21 i als quals agraïm la feina feta.
Pel que fa al pressupost del curs 2021-22, s’ha fet una previsió molt realista de cadascuna
de les diferents partides, ajustant-se a les circumstàncies actuals. Així, s’ha previst un resultat
negatiu de -4.260,00 € (amortitzacions incloses). És evident que la Junta continuarà vigilant,
controlant i analitzant els costos estructurals i les diferents despeses, i duent a terme accions
i mesures correctores per tal d’aconseguir equilibrar ingressos i despeses. Precisament per
això, alhora, cal seguir treballant per incrementar les diferents partides d’ingressos.
Volem seguir remarcant, una vegada més, que l’ampli ventall d’activitats amb un alt nivell de
qualitat és possible no només per les aportacions dels socis d’honor, protectors, corporatius
i numeraris, sinó també perquè s’intenta que cada activitat sigui autofinançada. Volem
també fer menció especial i mostrar el nostre agraïment a l’Ajuntament de Sant Cugat per
la seva subvenció-conveni, així com al SC Trade Center per la regular cessió gratuïta de les
instal·lacions.
Josep Francesc Masdeu
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Tresorer

ANNEX 1 - RELACIÓ D’ACTIVITATS DEL CURS 2020 -2021
Octubre 2020 - juny 2021
Conferència inaugural (Trade Center)
q

El Catai de Marco Polo
Dra. Dolors Folch Fornesa degana de la Facultat d’Humanitats de la UPF, Creu de Sant Jordi

Conferències conjuntes (a la sala del Trade Center i en línia)
q

Temes i imatges: artistes i clients ( CICLE D'ART ROMÀNIC I )
Dra. Anna Orriols, doctora en Història de l’Art Medieval, Departament d’Art i Musicologia de la UAB

q

El nuevo dinero digital: las criptomonedas
Sr. Ángel Luis López, economista,professor del Departament d’Economia de la UAB

q

L’illa de Pasqua (Rapa Nui)
Sr. Jordi Canal-Soler, escriptor i fotògraf de viatges

Conferències en línia
q

Josep Carner (I): de nen prodigi a príncep dels poetes
Dr. Joan Tres, escriptor i doctor en Filologia Catalana

q

La reproducció humana. Com serà en un futur?
Dra. Montse Boada Palà, doctora en Biologia de Dexeus Dona

q

Josep Carner(II): del Carner satíric d’Auques i ventalls al Carner místic
Dr. Joan Tres, escriptor i doctor en Filologia Catalana

q

La quinta del biberó
Sra. Assumpta Montellà, historiadora i escriptora

q

La llegenda d’Arga: tot novel·lant la prehistòria
Sr. Xavier Escura, historiador i escriptor

q

L’art de Rafael i els tapissos de la Capella Sixtina
Dra. Carolina Camañes, doctora en Belles Arts

q

Can Monmany. Història i patrimoni
Sr. Juanjo Cortés, historiador

q

La ciència es pensa que ho sap tot. De Descartes a Plank
Sr. Josep Lladó, llicenciat en Química per la UB

q

Beethoven, la força de la llibertat. En el 250è aniversari del naixement
Sr. Xavier Chavarria, musicòleg i crític musical

q

Geopolítica del món actual
Sr. Anton Gasol, degà del Col·legi d’Economistes

q

El cinema i els llibres
Sr. Albert Beorlegui, periodista, crític i divulgador d’història del cinema

q

Leonardo i els sentits de la ciència
Dr. Xavier Roqué, doctor en Història de la Ciència, investigador i professor de la UAB

q

La ciència s’imagina el més petit. De Mme. Curie a Bill Gates
Sr. Josep Lladó, llicenciat en Química per la UB

q

Prodigis, propaganda i devoció: històries de sants ( CICLE D'ART ROMÀNIC II)
Dra. Anna Orriols, doctora en Història de l’Art Medieval, Departament d’Art i Musicologia de la UAB

q

L'acció humanitària de la Creu Roja a Catalunya amb l'emergència COVID-19. Balanç i perspectives
Sr. Enric Morist, coordinador de la Creu Roja a Catalunya

q

Humanisme: la cerca de la plenitud i el goig de viure
Dr. Juan Manuel del Pozo, doctor en Filosofia per la UB, professor emèrit i síndic de la UdG
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q

La COVID-19 i l’origen de la vida
Sr. Francesc Lozano, llicenciat en Ciències Biològiques, professor de la URL

q

Antoni Vivaldi, el gran retratista de la natura
Sr. Joan Vives, flautista de bec, professor d’Història de la Música i divulgador musical

q

El temporal GLORIA del mes de gener de 2020: del cel a l’abisme passant pel litoral
Dr. Miquel Canals, catedràtic de Geologia Marina de la UB

q

El mite de Noè i el diluvi universal des d’una perspectiva científica
Dr. Mariano Marzo, catedràtic d’Estratigrafia de la Facultat de Ciències i de la Terra i l’Oceà de la UB

q

El Franquismo cómplice del Holocausto
Sr. Eduardo Martín de Pozuelo, periodista, fou redactor en cap de La Vanguardia

q

El tresor romànic ( CICLE D'ART ROMÀNIC III)
Dra. Anna Orriols, doctora en Història de l’Art Medieval, Departament d’Art i Musicologia de la UAB

q

El senyor de Sipan: el Tutankamon d’Amèrica
Dra. Ariadna Baulenas, doctora en Història d’Art, directora de l’Institut de Cultures Americanes Antigues

q

Pioners catalans en el món dels drons
Sr. Xavier Labrador, codirector general d’HEMAV, expert en drons i operacions, i pilot de drons

q

De Garcilaso a Quevedo: canon y transgresión en la poesía del Siglo de Oro
Dr. Gastón Gilabert, professor de Filosofia de la UB, doctor en Estudis Literaris i Culturals

Cloenda del curs 2020-2021 (Trade Center)
q

TAULA RODONA
TEMA: 20 ANYS de L’AULA!
Presenta i coordina: Sr. Josep M. Vallès.
Participants: Sr. Josep Daniel, Sr. Antoni Monerris, Sr. Marc Plens i Sr. Llibori Casadellà.

Actes especials
q

Presentació telemàtica del llibre solidari CONFINATS, del Sr. Josep M. Vallès.

q Cinefòrum (sexualitat i gent gran), projecció de la pel·lícula: La vida empieza hoy (2009), dirigida per Laura
Mañà. Presentació i col·loqui: col·lectiu Les Magranes. Organitza: Ajuntament de Sant Cugat amb la col·laboració
de l'Aula d'Extensió Universitària GGSC.

Seminaris (en línia)
q

Seminari d’art: (4 sessions) Les aventures dels déus de l’Olimp.
La mitologia en la història de l’art (1a part)
Dra. Carolina Camañes, doctora en Belles Arts

q

Seminari d’història de la música: (5 sessions) L’esclat musical de l’Europa del nou-cents
Sr. Xavier Chavarria, musicòleg i crític musical

Tertúlies (presencial al Museu Cal Gerrer)
q

Rescatant nens de la presó del Nepal
Marina Portabella. Fundadora i Presidenta de l’ONG Dreaming Nepal

Grup de Lectura (presencial i/o en línia)
q

Tertúlia i debat a l’entorn de deu llibres, més una sessió extraordinària amb presència de l’autor
Coordinadora: Sra. Sílvia Valls, dinamitzadora cultural de la UB

Visites i Viatges Culturals
q
q
q
q
q

BARCELONA: visita guiada virtual al Parlament
BARCELONA: visita guiada virtual “Dones extraordinàries de Barcelona”
MONTSERRAT: visita guiada virtual a la muntanya de Monterrat
CERDANYOLA DEL VALLÈS: visita guiada virtual al Sincotró Alba
FIGUERES: visita guiada virtual al Museu Dalí

Arran de la pandèmia de la COVID-19, van quedar suspeses les tertúlies i les formacions en TIC.
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ANNEX 2 - DADES ECONÒMIQUES
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ANNEX 3 - RELACIÓ DE SOCIS PROTECTORS INDIVIDUALS (el 30-06-2021)
(quota voluntària addicional per curs: 40 €)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

ANÒNIM
JOAN AGUILÀ
ANTONI AGUILERA
M. TERESA ALTARRIBA
EUGENI AULADELL
MONTSERRAT BARBA
EULÀLIA BARRUFET
MARIA DEL CARMEN BERGER
JOSEP BOIX BARBÉ
FRITZ BOMBELI
MONTSERRAT BOU
NÚRIA BRULL
JORDI BUIGAS
LLUÍS BUSQUETS
MARIA CAMPMANY
ROSA MARIA CAMPMANY
JORDI CANELA
LLIBORI CASADELLÀ
MARIA ROSA CASALS
JOSEP COLOMER
JOSEP MARIA CONTIJOCH
JOSEP M. CORTIT
MARIA ROSA CUFÍ
JOSEP DANIEL
JUAN A. DE MOLINA
OTÍLIA DEFIS
MARIA ISABEL ESCARRÀ
MARIA ROSA ESCODA
MAGDA ESTAPÉ MAS
ROSER FERNÁNDEZ PRAT
MONTSE FERRER GUMA
LLUÏSA FORNOS
JOSEP LLUÍS GARCIA
MARIA MAGDALENA GARCIA
PILAR GASSULL
JOAQUIM GELLIDA
REGINA GIMÉNEZ
ISABEL GONZÁLEZ
MARIA PILAR GONZÁLEZ
ENRIC GUILERA PADRO
TERESA HERNANDO
HORST HILDEBRANDT
ILSE HILDEBRANDT
JOSE JAVIER IBARROLA
ROSA MARIA JAUME
MARIA DEL CARME JUANEDA

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.

EDEL LABARTA
BENET LUESMA
PEDRO MARTÍNEZ
PEPITA MAS
JOSEP MASDEU
JOAN MASIP
ANNA MASSUET
XAVIER MATAS
ANTONI MONERRIS
MONTSERRAT MORAL
ROSA DEL CARMEN MORENO
MANEL CARLES MOREU
ISABEL MUÑOZ
MARIA TERESA NAVARRA
MARIA PAHISSA
MONTSERRAT PAIROT
MONTSE PALÀ
FRANCESC PARÉS
ÀNGELS PEDROLA
MARIA TERESA PEÑA
FERRAN PIÑEIRO
MARC PLENS
MARIA DOLORS PUJOL
RICARD RAGULL
ANTONIO RIERA
ANNA RIURÓ
JOAN ROVIRA
JORDI RULL
MARIA SALA
ROSA M. SALAVERT MAS
ISABEL SANCHO
MARIA CARMEN SANTAMARIA
ANNA M. SAPERAS
PERE SITJÀ
ELVIRA SOLÉ
INÉS SOLÉ
GLÒRIA SUBIRÀ
MARIA TERESA SUBIRÀ
AVELINA TARDIU
JUAN URIBE
MERCEDES VILARÓ
CARLES VIRGILI
MARIA XIFRÉ
M. DEL CARMEN ZAPLANA

NOUS SOCIS PROTECTORS INDIVIDUALS (el 01-09-2021)
1.

CARLOS CHORDÁ PONT
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ANNEX 4 - RELACIÓ DE SOCIS PROTECTORS CORPORATIUS (el 30-06-2021)
q

ARPALI, Papereria - Copisteria
C/ Valldoreix, 45

q

MES MARCS
C/ Major, 3

q

BONAPARTE
Rambla Mossen Jacint Verdaguer, 21

q

MIQUEL MERAYO DISSENY
C/ Solsona nº4

q

BRASA LA BOLERA, S.L.
C/ Sant Medir, 27

q

ORDINASOFT
C/ del Sol, 23

q

CARNISSERIES SAGARRA
C/ Francesc Moragas, 13

q

ORNALLAR
C/ Martorell, 59

q

CENTRE D’ESTÈTICA QUIROS
C/ Villà, 5

q

PAPIOL CATIFES
Av. Gran de Gràcia, 4

q

CENTRE SANITARI CAN MORA
C/ Sant Jordi, 37

q

PASTISSERIA SÀBAT
C/ Santiago Rusiñol, 46

q

CLÍNICA DENTAL DRA. JAUME, SLP
C/ Estapé, 2 - baixos

q

PISCINES SANT CUGAT
C/ Manel Farrés, 103-105, local B

q

ELIA JARDINERIA
C/ Vila, 15 (Polígon Can Magí)

q

RIDOX
C/ Sant Jordi, 39

q

FARMÀCIA RIERA RIVIÈRE
C/ Doctor Murillo, 1

q

SYNCHROPACK, S.A.
www.synchro-group.com

q

FINQUES BACHS
C/ Hospital, 41

q

SACUM, S.L
C/ Santiago Rusiñol, 42

q

FRUITES CASANOVAS
Mercat de Torreblanca

q

TEA SHOP
C/ Major, 32

q

GL’S BEAUTY SALON
Passeig Sant Magí, 2
JOAN PROS
C/ Santa Maria, 25

q

VINS NOE, S.A.
Avda. Torreblanca, 3 - baixos

q

q

LLIBRERIA ALEXANDRIA
C/ Villà, 10
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ANNEX 5
RELACIÓ DE SUPORTS INSTITUCIONALS I COL·LABORACIONS
ESPECIALS (EL 30-06-2021)

RELACIÓ DE SOCIS D’HONOR (EL 30-06-2021):
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ANNEX 6 - BREU INFORMACIÓ GRÀFICA DEL CURS 2020 - 2021

Sortida virtual al Museu Dalí de Figueres

La Roser Fernàndez,
preparant la conferència
Darrera sessió de la renovada activitat del Grups
de Lectura, al Museu de Cal Gerrer
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Interessant Tertúlia coordinada per la Sra. Marina Portabella sobre: Rescatant
nens de la presó del Nepal

