Estimades sòcies i socis d'AUGA
Un setembre més anunciem l'inici de Curs -el 26è- d'AUGA. Ho
fem en unes circumstàncies molt difícils i prou conegudes tant a
l'Anoia com al món sencer. No cal insistir-hi.
Aquestes circumstàncies que perduren, i de final no pas proper,
varen començar a mig curs de l'any passat. Això motiva el
tancament d'escoles, universitats, oficines i també Aules
d'Extensió Universitària, però no pas d'AUGA, que sense perdre
ni una sola setmana es va reiniciar a través del Canal Taronja
Anoia.
Ningú més, enlloc, va fer res semblant. I ara, i mentre no hi hagi
permís per tornar tots a l'Ateneu, continuarem les classes per
televisió. El fet de no poder ocupar el nostre estimat teatre ens
sap molt greu, però si no es permet a una dotzena de joves
asseure's a les grades d'un gran estadi a l'aire lliure, és lògic que
els que som "grandets" no omplim a centenars un teatre cobert.
Així doncs, el dia 21 de setembre inaugurarem el curs a les sis de
la tarda, amb la presència d'autoritats polítiques d'Igualada i
l'Anoia i acadèmiques de la Universitat de Lleida, l'actuació del
Quartet Altimira, i un recordatori de fets viscuts per molts dels
assistents a aquesta classe virtual.
Agraïm moltíssim l'ajuda del Canal Taronja Anoia, ho repetirem
tantes vegades com calgui. I esperem la vostra presència a la
Classe virtual i la vostra col·laboració per seguir fent la tasca
d'AUGA.
La Junta d’AUGA
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Us adjuntem les activitats previstes les sis primeres setmanes del
Curs; anirem actualitzant la resta en funció de l’evolució.
CONCERT
21 de setembre – 18 h.
Quartet Altimira -Inauguració del curs i concert del Quartet
Altimira
CONFERÈNCIA
28 de setembre – 18 h.
Pere Enciso Rodríguez – L’agenda 2030 i els objectius de
desenvolupament sostenible.
CONFERÈNCIA
5 d’octubre – 18 h.
Manuel Ollé – La revolta de Hong Kong
CONFERÈNCIA
19 d’octubre – 18 h.
Lluís Fuster – Open Arms, rescatant vides a la deriva
CONFERÈNCIA
26 d’octubre – 18 h.
Antoni Dalmau, Teresa Miret i Marta Vives – Els carrers i places
d’Igualada. Nomenclàtor i història.
CONFERÈNCIA
2 de novembre – 18 h.
Antoni Olivé – Les eleccions de demà als Estats Units
CONFERÈNCIA
9 de novembre – 18 h.
Júlia Valera - Mans netes contra el covid-19. Campanya de
sensibilització al centre sanitari de Sokone al Senegal.
CONFERÈNCIA
16 de novembre – 18 h.
Jessica Neuquelman i David Vila – “Llenguaferits”. Una catalanofrancesa
de Dunkerque i un català de Sabadell ens descobreixen els secrets de les
llengües.
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CONFERÈNCIA
23 de novembre – 18 h.
Adrià Vázquez – “Nois acollits durant la guerra civil a la Pobla de
Claramunt”.
CONFERÈNCIA
30 de novembre – 18 h.
Marc Macià – “La vaga de La Canadenca”.
CONFERÈNCIA
14 de desembre – 18 h.
Lídia Català i Salvador Oliva – “Josep Campeny. Un escultor igualadí”.
OPINIO I MUSICA
21 de desembre – 18 h.
El SOCI té la paraula.

Totes les activitats seran retransmeses a les sis de la tarda pel
Canal Taronja Anoia i per la web de la Universitat de Lleida,
http://www.udl.cat/ca/serveis/culturals/decasaestant
Us esperem!
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