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CINC CURSOS DE L’AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA
“CANCELLER DOU” DE CERVERA

Eduard Montiu de Nuix

Des de fa cinc anys, Cervera compta 
amb una prestigiosa aula d’extensió uni-
versitària amb la tutela de la Universitat de 
Lleida. Aquestes activitats acadèmiques 
van dirigides als socis del Casal de la 
Gent Gran, i les conferències tenen lloc a 
la sala “Francesc Buireu”. A principi de 
curs s’envia a tots els alumnes el programa 
de conferenciants amb diferents blocs te-
màtics per les més de trenta conferències 
que s’imparteixen. Entre altres temes s’hi 
troben les següents: art, llengua i literatu-
ra, història, sociologia, música, medicina 
i salut, religió, ciències de la terra i la 
natura, gastronomia, teatre i comunicació. 
Les conferències van variant alguns anys 
amb alguna nova temàtica. 

Durant tres anys he estat el cronista 
oficial i l’encarregat de fer el resum de 
cadascuna de les conferències. Podem 
destacar que el nombre d’assistents ha es-
tat sempre superior als 130 alumnes i que 
a més de les activitats acadèmiques hi ha 
també les activitats lúdiques i recreatives. 

L’acte inaugural es fa al Paranimf de 
la Universitat a mitjans d’octubre on, un 
representant de la UDL, fa la conferència
magistral. Aquest acte és obert a tothom. 

Durant tot el curs, cada setmana hi 
ha una conferència impartida per impor-
tants professionals universitaris i també 
personalitats del món de l’ensenyament. 
Els actes universitaris consisteixen en 
una conferència d’una hora i mitja i a 
continuació d’un col·loqui. En el dia de la 
cloenda, celebrada a l’Auditori Municipal 
de Cervera, es fa l’entrega de diplomes a 
tots aquells alumnes que han assistit a les 
conferències amb regularitat, doncs en 
cada sessió es controla l’assistència. 

Pel que fa a les activitats lúdiques, 
podem destacar el dinar de Nadal de ger-
manor, dos o tres sortides culturals, a més 
d’algunes excursions de caràcter recreatiu. 

L’aula és un espai de reflexió i de for-
mació dirigida a la gent gran per posar-se 
al dia en temes d’interès general i d’àmbit 
cultural.

El primer president i ànima d’aquesta 
aula, va ser en Joan Salat i Tarrats, i un 
cop traspassat, se’n va fer càrrec l’Antonio 
Pintó. També cal ressaltar les coordina-
dores pedagògiques Carmen González i 
Maria Teresa Salat, les quals han estat 
el puntal d’aquesta aula. Havent estat 



116

present a moltes d’aquestes conferències, 
puc destacar el rigor dels conferenciants, 
el bon nivell dels cursos i l’interès de tots 
els alumnes.

A final de curs es reparteix unes 
enquestes en les que es demana la 
valoració dels conferenciants de cada 
curs, així com la proposta de noves 
activitats o temàtiques i els possibles 
suggeriments.

Totes aquestes activitats són amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya, de 
les aules agrupades AFOPA, Paeria de 
Cervera, Consell Comarcal de la Segarra 
i Fundació “la Caixa”. 

Sens dubte, ha estat un encert posar en 
funcionament aquestes aules que tant de 
prestigi han assolit. 

Entre els prestigiosos conferenciants 

que han passat per aquesta Aula d’exten-
sió universitària hi ha importants cerverins 
que estan desenvolupant tasques univer-
sitàries o en àmbits molt importants de la 
vida social. També hi han estat presents 
importants polítics de la Generalitat de 
Catalunya. Ometo el nom de tots ells 
perquè són uns cent conferenciants, ja que 
banstants d’ells han repetit cada any. Es 
pot trobar la relació de conferenciants a les 
memòries anyals i als diferents programes.

Des de fa dos cursos, el cronista de 
l’aula és en Mateu Solé, qui setmanalment 
fa un resum de la conferència en el periò-
dic local “La Veu de la Segarra”, i també 
posa la crònica en el tauler d’anuncis del 
Casal de la Gent Gran. 

Felicito molt cordialment a tots els 
qui fan possible aquesta important tasca 
d’extensió cultural. 

Un dels actes inaugurals de l’Aula d’Extensió Universitària “Canceller Dou” de Cervera. 
(Foto cedida per Mateu Solé).


