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“No tots juguem a la petanca  
i fem patchwork”

Per la Setmana de la Gent 
Gran són protagonistes. Però 
com estan la resta de l’any?
Prou bé per totes les circum-
stàncies que hem passat 
aquests darrers dos anys, i 
amb molt d’entusiasme per 
inaugurar el programa.

Torna la presencialitat.
L’any passat ja ho va ser força. 
I aquest any, tot i això, hem 
decidit fer les conferències en 
línia també perquè tenim un 
públic que s’hi ha acostumat. 
Som de les poques aules que 
vam mantenir la programació 
en línia durant la pandèmia. 
Hem generat aquest hàbit, 
saltant-nos tots els tòpics de 
l’esquerda digital. 

Ha canviat la forma de fer?
Diria que les conclusions de 

la pandèmia són que la gent 
gran no és tan tonta com 
s’imaginen i que sí, hi ha gent 
que juga a la petanca i fa pat-
chwork, però molta altra gent 
també es connecta a con-
ferències, fa sortides, participa 
de grups de lectura...

Quants socis tenen a l’Aula?
El dia d’avui, entre socis nu-
meraris, corporatius, d’honor 
i entitats, com 375 socis. 
Aspirem a arribar a 400 com 
abans de la pandèmia. Hi ha 
una il·lusió espatarrant per fer 
coses.

Són persones que han anat a 
la universitat?
Es pot apuntar tothom que 
tingui més de 55 anys, sense 
detalls, però la mitjana és de 
perfil mig alt en preparació 

universitària. La gent sobretot 
busca socialització, entreteni-
ment i coneixement. En aquest 
ordre. 

Ara comencen nou curs.
El nostre programa és un dels 
més complets i reconeguts per 
altres entitats. No hi ha cap 
institució a Sant Cugat que 
faci un programa com aquest: 
fem unes 30 conferències, dos 
seminaris, tres sortides, vuit 
sessions de grup de lectura, 
sessions TIC... 

Quins reptes té ara l’Aula?
Està claríssim: recuperar el 
ritme normal d’activitats. 
També arribar a tenir el 
nombre de socis que teníem 
abans de la pandèmia. Però 
això té un problema també: 
no hi ha espais suficients per 
més de 200 persones. Si se’ns 
apunten 200 més hauríem de 
fer dues sessions d’un tema i 
econòmicament és insosteni-
ble. I després mantenir la qua-
litat de la programació. No és 
fàcil perquè quan la gent està 
acostumada a prendre filet al 
final s’avorreix.

Us costa trobar conferenci-
ants dones?
No, hi ha una oferta brutal. 
Però abans de contractar 
conferenciants mirem el 
currículum, xerrades passa-
des, contrastem, llegim retalls 
de premsa, mirem que sigui 
bon comunicador...  . Cristina 
Cabasés
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