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MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2019-2020 I PREVISIONS
2021-2022

Curs 2019 -2020 (Octubre-març)

La primera sessió de curs 2919-2020 es va fer el 2 d’octubre (Josep Lluís Carod -Rovira que va parlar
sobre El protestantisme en els Països Catalans) i es va tancar el 4 de març de 2020 degut al
confinament, havent efectuant un total d’11 sessions acadèmiques de les 17 programades i 2 visites a
equipaments culturals (el 22 d’octubre la sortida a Montblanc i Vallbona de les Monges i l’11 de febrer
la Visita al Gran Teatre del Liceu de Barcelona) no podent dur a terme la sortida programada pel mes
de maig a Reus. La sessió de cloenda del primer trimestre es va poder fer amb normalitat i es va
representar l’espectacle-concert Maleïdes guerres(i aquell que les va fer) a càrrec de Lali Barenys,
Carles Bertran i Namina. Del curs Monogràfic, solament vam poder fer dues de les quatre sessions
previstes (Els totalitarismes del segle XX). També es van poder fer dues de les cinc excursions
programades del IV cicle d’excursions per Collserola i rodalies. Del 14 març al mes de juny, no vam
poder fer cap altra activitat degut a la pandèmia excepte l’acte de cloenda de curs del mes de juny amb
l’espectacle-monòleg Pompeu Fabra: jugada mestra que vam fer a l’Ateneu.

En aquest curs hi van haver 185 associats (121 dones i 64 homes), amb un índex d’assistència mitjana
de 89,1 (47,6%) en les sessions i de 52 (30%) en les visites. El nombre de baixes a final de curs va ser
de 10 associats i, per tant, es van donar 10 altes.

Curs 2020-2021

La sessió inaugural del curs va ser el 7 d’octubre, amb l’assistència de l’alcalde Carlos Cordón i el
coordinador de l’ICE-UAB Tomàs Peyre. La primera conferència va anar a càrrec de la Sra. Gabriela
del Valle que va tractar L’envelliment actiu, avui. Va ser la única sessió que vam poder dur a terme de
manera presencial degut al confinament. Només al darrer trimestre del curs vam endegar un sistema on
line on vam “recuperar” algunes de les sessions programades. En total es van fer 5 sessions virtuals a
través de Zoom amb un baix índex d’assistència (24 persones de mitjana). L’acte de cloenda de curs es
va poder celebrar a la sala teatre de l’Ateneu (segons interpretació dels tècnics de l’Ateneu, es podia fer
teatre, però no pas sessions acadèmiques presencials) representant, el dia 16 de juny, l’obra de teatre
Àries de reservat de la companyia d’Elena Martinell. No s’ha dut a terme cap sortida cultural degut a
les restriccions sanitàries.

Al final del curs s’han produït 17 baixes i s’han donat 17 altes de la llista d’espera, mantenint el mateix
nombre d’associats en 185. Actualment tenim en llista d’espera un total de 17 persones.

Sobre continguts i conferenciants



Les 6 úniques sessions que s’han pogut fer han versat sobre: sociologia (1), història (1), tecnologia (1),
literatura (1), geografia (1), ciències polítiques (1). Les han impartides catedràtics d’universitat (1),
professors d’universitat (1) i professionals (4).

Quotes dels associats

Durant tot l’any, i des que l’Aula va iniciar les activitats el 2010, la quota s’ha mantingut en 55 euros,
que inclou totes les conferències i les entrades a les visites culturals. La participació en el Monogràfic
2019 va tenir una quota de 20 euros. En el cas del Monogràfic 2020, es van programar, també, quatre
sessions acadèmiques al MAC, i les quotes van ser de 10 euros per als associats i 20 els no associats
(excepte els que estan en llista d’espera que pagaran com els associats). Pel que fa a la quota anual per
al curs 2020-21 es va decidir, en reunió de Junta de 21 de setembre de 2020, baixar la quota als
associats antics a 30 euros i mantenir la quota normal als nouvinguts en els 55 € anuals. En el mateix
ordre de coses i en reunió de Junta de 20 de setembre de 2021, es decideix mantenir la quota de 30
euros als associats antics i reduir a 50 euros la quota als nouvinguts.

Suports externs

L’Ajuntament, a través de la Regidoria de Cultura, ens ha continuat facilitant el domicili social a
l’Ateneu per fer les reunions de Junta i la Sala d’actes del MAC per celebrar les sessions acadèmiques,
amb el consegüent estalvi en infraestructures i suport tècnic. Aquesta col·laboració està regulada per
Conveni. Amb tot i degut a la pandèmia, ens hem trobat amb seriosos problemes pel que fa a la cessió
de la sala d’actes de l’Ateneu al llarg del curs 2020-2021 i part del curs 2019-2020, i solament se’ns ha
cedit per a poder dur a terme representacions teatrals.

També hem continuat comptant amb l’assessorament tècnic d’AFOPA i de la UAB, a través de les
diferents reunions, en aquest curs virtuals, d’intercanvis amb les altres Aules, sempre mantenint la
independència de criteris en la programació. En el cas de UAB, l’acord de col·laboració també està
regulat per Conveni. Com en els anys anteriors, ens hem autofinançat sense aportacions econòmiques
externes.

Pla d’activitats 2021-2022

La programació del primer trimestre del curs 2021-2022 ja està reflectida en el programa en vigor i
consta de 6 conferències i un acte teatral de cloenda de trimestre just abans de Nadal. No s’ha
programat cap visita cultural i esperem poder-ho fer en el proper semestre del curs. A hores d’ara, la
Junta de programació està treballant en la confecció del programa del proper semestre i, en funció de
les restriccions sanitàries que hi pugui haver, es decidirà incloure en la programació les sortides
culturals i si cal, també, el curs Monogràfic. D’això en rebreu informació el proper desembre.

Aprovació Conveni amb l’Associació Amics de l’Autònoma

L’Associació d’Amics de la Universitat Autònoma, ens proposa signar un conveni de col·laboració en
el que les dues entitats (Amics de l’Autònoma i l’Aula d’Extensió Universitària de Cerdanyola) puguin
compartir interessos comuns que encara s’han de definir en dit conveni. Després d’una reunió prèvia



entre els dos presidents d’ambdues associacions, es va decidir que, per part de l’Aula d’Extensió
Universitària, es proposaria a l’Assemblea per a la seva aprovació.

Renovació de càrrecs en la Junta Directiva

Enguany s’ha obert la recepció de candidatures per renovar el càrrec de Secretari (ocupat fins ara per
Josep Grifoll Guasch, que ja va acabar el mandat) i dues vocalies la de Rosa Mª Soler Casamiquela i la
de Lluïsa Herrero Ribas ambdues, també, per acabament de mandat.
Donat que hem estat dos anys sense poder fer l’Assemblea anual, alguns d’aquests càrrecs s’han hagut
de suplir sobre la marxa segons ens permeten els Estatuts, però no s’ha pogut fer de manera oficial
referendat per l’Assemblea. És per això que, en la convocatòria que se us va enviar per renovar aquests
càrrecs, hi apareixen tots aquells que falta referendar tot i ja estar ocupats alguns d’ells. Igualment, al
llarg de l’any 2020 van exhaurir el seu mandat tres vocalies més i la de tresorer.
En el seu moment i dins del termini establert pels estatuts, es van presentar tres candidats a ocupar
aquestes vacants.
Així doncs, es van presentar tres candidatures per part dels associats següents:

-Secretaria:  Mª Victòria Lovaina Ruiz
-Vocalia: Esther Rodríguez Roca
-Vocalia: Felipe Alegre Liesa

A més d’aquests tres càrrecs, cal renovar els següents que van exhaurir mandat el 2020:
El càrrec de tresorer ocupat per Jaume Maymó i Banach
El càrrec de vocal ocupat per Jordi Mena i Casamort
El càrrec de vocal ocupat per Lluïsa Herrero i Ribas (aquesta va prorrogar el mandat uns mesos més i a
qui agraïm la seva col·laboració)
El càrrec de vocal ocupat per Lluís Gonzaga Vilardell i Vallès
El càrrec de vocal ocupat per Griselda Morera i Matjes
Tots ells deixen el càrrec per esgotament del mandat excepte el de Griselda Morera que deixa el càrrec
per motius personals.
Es presenten a la reelecció:
Jaume Maymó i Banach com a Tresorer
Jordi Mena i Casamort com a Vocal
Lluís Gonzaga Vilardell i Vallès com a Vocal
A hores d’ara no s’ha presentat cap més candidatura per ocupar les dues vocalies restants. Vull insistir
en la necessitat de participació en la Junta per part dels associats donat que hem funcionat amb una
vocalia menys i actualment ja en són dues.

Per tant, aquests són els nous càrrecs que se sotmetran a la votació de l’Assemblea, malgrat que serà de
lamentar que no s’hagin pogut cobrir les vocalies vacants.
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