AULA DE CINEMA
16 de gener, a les 17 hores
CHAPLIN (2h 25m)

Dirigida per Richard Attenborouhg i estrenada l’any
1992, és una biografia parcial de l’actor i director de
cinema que, a més dels moments essencials de la seva
vida i la seva carrera, ens dóna una visió del Hollywood
de la primera meitat del s. XX.

13 de febrer, a les 17 hores

CARTA D’UNA DESCONEGUDA (1h 26m)

Estrenada l’any 1948 per Max Ophuls seguint fidelment
la narració de Stefan Zweig, ens parla d’una història
d’amor recordada de manera molt diferent per cadascun
dels dos amants que la van viure.

13 de març, a les 17 hores
FRANKENSTEIN (2h 3m)

Kenneth Branagh dirigí l’any 1994 aquesta 5a versió
cinematogràfica de la narració de Mary Shelley, seguint
molt fidelment el text i centrant-se especialment en les
reflexions de la criatura creada pel científic i en la seva
manera d’afrontar la societat en què de cop es troba
immers.

Dimarts, 16 d’abril
SORTIDA DE TARDA-VESPRE A BARCELONA
A mitja tarda, visita cultural encara pendent de concretar.
A les 8 del vespre, audició de la Passió segons Sant
Mateu, de J. S. Bach, dirigida per Jordi Savall, amb el
so original, a l’Auditori de Barcelona.
Amb la col·laboració de:
Afopa
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programació gener, febrer i març de 2019
CONFERÈNCIES
Dia 9 de gener
A les 17:30

Dia 27 de febrer

SORTIDA
DE TOT EL DIA A BARCELONA

COM FUNCIONA EL CERVELL HUMÀ.
BANDEGEM MITES I LLEGENDES

Al matí,visita guiada pels pavellons modernistes de
l’Hospital de Sant Pau, creats per l’arquitecte Lluís Domènech i Montaner i rehabilitats en els últims anys.
A la tarda, visita comentada a les escultures de Jaume
Plensa, un dels escultors catalans amb més projecció
internacional, exposades al Museu d’Art Contemporani
de Barcelona.

Dia 23 de gener

Dia 6 de març

THE BEATLES, FENOMEN MUSICOSOCIAL
DEL SEGLE XX

IMATGES CINEMATOGRÀFIQUES
FRANKENSTEIN

Dia 6 de febrer

Dia 20 de març

A càrrec de Mireia Ortega Crespo, llicenciada en Bioquímica, doctora en Biomedicina, divulgadora i conferenciant,
que ens portarà a fer un recorregut a través del nostre
cervell amb la intenció d’entendre millor el seu funcionament i les raons que ens fan ser qui i com som.

A les 17:30

A càrrec de Josep M. Francino i Arenillas, exdirector de
Ràdio Olot. Els seus amplis coneixements sobre la trajectòria musical del grup de Liverpool li permetran donar una
visió, alternant audició i conferència, del que aquest va
significar com a revulsiu de les formes musicals de l’època
i dels hàbits juvenils en els anys 60.

A les 17:30

LA MEMÒRIA CONTAMINA. 80 ANYS DE
LA FI DE LA GUERRA CIVIL
A càrrec de Josep M. Muñoz Lloret, historiador, traductor
i editor català, doctor en Història Contemporània i director
de la revista L’Avenç des de l'any 1999. La conferència, just
un dia abans del 80è aniversari de l’ocupació d’Olot per
part de les tropes de Franco, portarà a recordar aquest fet
i les seves conseqüències, i a vincular-lo a la situació
actual en tota la seva complexitat.

A les 17:30

DE

A càrrec d’Imma Merino Serrat, llicenciada en Filosofia,
doctora en Comunicació i professora universitària d’Història del cinema i d’Anàlisi dels mitjans de comunicació. La
seva conferència se centrarà en la narració Frankenstein,
el Prometeu modern, que creà Mary Schelley l’any 1816, i
en les diverses versions que el cinema ens n’ha ofert al
llarg del segle XX.

A les 17:30

SOLO IN PAPUA. REPORTATGE SOBRE
UNA EXPEDICIÓ EN SOLITARI PEL PACÍFIC

A càrrec de Rai Puig Roig, llicenciat en Ciències de l'Activitat Física i l'Esport (INEFC) i posseïdor de titulacions
internacionals de Monitor de Piragüisme i Guia de Caiac de
Mar. El reportatge que presentarà se centra en la seva
última expedició en solitari, realitzada amb el seu caiac
entre els mesos de desembre de 2017 i gener de 2018 en
una zona entre Papua i Nova Guinea.

Totes les activitats es faran al local DINAMIG, al carrer Bisbe Lorenzana 15 (davant de l’estació d’autobusos).
Recordeu que podreu trobar més informació sobre l’entitat i les activitats realitzades a acugablog.wordpress.com

