
 

INFORMACIÓ I INSCRIPCIONS 

senior2010upc@gmail.com 

Per assistir a les conferències és imprescindible  

acreditar que s’ha abonat la quota del curs 

2022-2023. 

Edat mínima d’admissió: 55 anys   

 

QUOTA  ANUAL 

 55 € 

 

 

Qui som? 

Som una associació sense ànim de 
lucre, autònoma i vinculada a la 
UPC. 

El nostre objectiu és ser un punt de 

trobada i de relació per a persones 

de més  de 55  anys  interessades  

en la seva formació permanent i 

actualitzada. 

AULA D’ EXTENSIÓ  

UNIVERSITÀRIA SÈNIOR 

UPC  

CASTELLDEFELS 

PROGRAMA 

PRIMER TRIMESTRE 

CURS 2022-2023 

 

CONFERÈNCIES: 

Dimarts de 18 a 19.30 hores 

 

Sala d’ actes de l’Escola d’Enginyeria 

de  Telecomunicació i Aeroespacial de  

Castelldefels (EETAC) 
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PRIMER TRIMESTRE CURS 2022-2023 

OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE 

Dimarts 4 
  
Les rutes transoceàniques i els seus reptes 
sostenibles 
Agustí Martin Mallofré 
  
Capità de la Marina Mercant. Professor de la 
Facultat de Nàutica i de la UPC. Degà de la Fa-
cultat de Nàutica de Barcelona 
  
Dimarts 11 
  
La marea: efecto cósmico 
Antonio Bernal 
Professor d’ Astronomia de l’Observatori Fabra 
  
Dimarts 18 
  
Pandèmies, notícies falses i conspiracions 
Daniel Closas 
Dr. en Biologia i investigador del CSIC 

  
Dimarts 25 
  
Introit. Manual d'urgència per entendre la 
cobla i la música de la sardana 
Xavier Piñol 
Intèrpret de tible a la Cobla Marinada i composi-
tor de sardanes 
  

Dimarts 1 
  
Tots Sants.- No hi ha conferència 
  
Dimarts 8 
  
La soja: llums i ombres sobre el seu consum 
Joan Simon 
Professor titular d’universitat. 
Facultat de Farmàcia i Ciències de l’alimentació UB 
  
Dimarts 15 
  
Què és 5G?, Quines novetats i avantatges proporcio-
na? 
Eduard Garcia Villegas 
Enginyer en Telecomunicacions i Doctor per la UPC. 
Click'n Safe per a la Consciència Digital, UPC 
  
Dimarts 22 
  
El cinema & els trens 
Albert Beorlegui 
Llicenciat en Dret. Comentarista cinematogràfic 
 

Dimarts 29 
  
Redescobrint el nostre potencial creatiu (una manera 
d'esplaiar la nostra vida) 
Antoni Elias 
Doctor Enginyer en Telecomunicació. UPC 

Dimarts 6 
  
Dia de la Constitució 
No hi ha conferència 
  
  
Dimarts 13 
  
La gran transformació urbanística de Cas-
telldefels a finals del segle XX 
Jordi Notó 
  
Periodista. Màster en comunicació científica 
  
  
Dimarts 20 
  
La música del Nadal al barroc 
Pere Andreu Jariod 
  
Divulgador musical, conferenciant, radiofonista 
i apassionat per la música clàssica i tot el que 
l’envolta 
 

  
  
  
  
Totes les activitats poden patir canvis 
 

AVISOS GENERALS 

 Recordeu d’apagar el telèfon abans de començar la conferència. 

 Respecteu els conferenciants i els vostres companys mantenint-vos en silenci durant la conferència i els torns 

de preguntes. 

 Mantingueu els espais tan nets com els heu trobat. 

ALTRES ACTIVITATS 

 Sortides d’interès cultural 

 Recitals de poesia 

 Teatre llegit 

  

https://ca.wikipedia.org/wiki/CSIC

