Aules d’Extensió Universitària per a la
Gent Gran de Barcelona
Entitat declarada d’utilitat pública

ACTES DEL CURS
Cada curs es realitzen un conjunt d’actes dels que us informem a
continuació

Inscrita amb el núm. 9697 en el Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya. Secció 1a – G58683475.

ACTE INAUGURAL DEL CURS
Acte solemne d’inauguració del curs, presidit pel Rector de la Universitat
de Barcelona, al Paranimf de la UB, on un conferenciant d’elevat prestigi
acadèmic o social pronúncia una conferència magistral.
La coral de les aules ofereix també un concert i finalment se celebra una
missa a la Capella de l’edifici Històric de la UB, on hi estan convidats
tots els socis.

SORTIDA A MONTSERRAT
Cada dos anys es programa una jornada de Turisme a Montserrat,
durant els mesos d’octubre o novembre, on l’equip de viatges explica
les sortides que es faran durant el curs. És una sortida distesa i de
germanor on trobar-se amb els companys

CONCERT DE NADAL DE LA CORAL
Per celebrar el Nadal, la coral programa un concert tradicional de Nadal
obert a tots els socis que hi vulguin assistir i que es realitza a l’església
de Sant Felip Neri.

CONCERT D’ANIVERSARI DE LA CORAL
Durant el mes de febrer la Coral de les Aules commemora l’aniversari de
la seva creació oferint una missa i concert a tots els socis de les aules.
S’acostuma a celebrar a l’Església dels Àngels (Carrer València
cantonada Carrer Balmes)
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ACTE DE CLOENDA DEL CURS

Inscrita amb el núm. 9697 en el Registre d´Associacions de la Generalitat de Catalunya, Secció 1a – G58683475.

Acte solemne de cloenda del curs, presidit pel Rector de la Universitat de
Barcelona, al Paranimf de la UB, on un conferenciant d’elevat prestigi
acadèmic o social pronúncia una conferència magistral.
La coral de les aules ofereix també un concert i finalment se celebra una
missa a la Capella de l’edifici Històric de la UB, on hi estan convidats
tots els socis.

FESTIVAL CULTURAL
Cada any, per celebrar el fi de curs, s’organitza el Festival
Cultural on hi participen el grup de teatre Dramaules i la Coral de les
Aules i una actuació
musical externa a les AUGG BCN UB. En acabat es fa un dinar de
germanor on els amics es retroben.
És una jornada distesa i es desenvolupa en una població de Catalunya
on hi ha alguna Aula d’Extensió Universitària a la que es convida a
assistir als nostres actes.

Carrer Casanova, 36 entresòl 2a - 08011 BARCELONA – Telèfons: 93 451 60 40 – 93 451 23 56
web: www.auggbcn-ub.org – correu electrònic: info@auggbcn-ub.org

