la física: arrels de la realitat,
eines del futur

9/15 de maig 2005

La física estudia les lleis matemàtiques que
regeixen els fenòmens de la natura, nexplora les
aplicacions i intenta unificar-les. En ella conflueixen
lobservació, lexperimentació i el càlcul, literés
gairebé filosòfic pels conceptes més bàsics de la
realitat i la fonamentació de les tecnologies que
han de configurar el futur. Aquesta exposició vol
mostrar, concisament, què és i quin camí segueix
la física, els seus orígens, les seves bases, les
seves aplicacions i els seus problemes oberts.
Volem donar a conèixer la recerca en física que
sestà portant a terme al campus i les seves
connexions internacionals.

10è aniversari de la colla castellera ganàpies
nadie sabe, preestrena dels cinemes verdi
física i cultura amb eduard punset

l'agenda·
genda· 59

Properament, a la Sala d'Exposicions de la UAB,
Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General
(Plaça Cívica).

estudiar a la uab té
avantatges
MÚSICA
Orquestra Simfònica del Vallès
Divertim-nos amb Mòzart, concert-conversa
15/05, a les 11,30 h
Oferta: 50% de descompte presentant el carnet
de la UAB (estudiants, professorat o PAS) a taquilla
L'Estruch de Sabadell
Novoa
12/05 a les 21,30 h
Oferta: 50% de descompte. 1 entrada per carnet
d'estudiant. Cal presentar el carnet a la taquilla
del T.M. La Faràndula o una hora abans de
l'espectacle a la taquilla de L'Estruch. Hi ha
disponibles 10 entrades per aquest descompte.
DANSA
L'Estruch de Sabadell
Escorzo i Bizarre. Viatge en el temps i l'espai
13/05 a les 21,30 h
Oferta: 10 entrades gratuïtes. Cal apuntar-se al
Punt de Serveis fins a les 12 h entre el dijous i el
dimecres anterior a l'espectacle
TEATRE
Sala Beckett
Franco ha muerto o Cómo idiotizar a un pollo
Del 12/05 a l'29/05
Oferta: descompte del 25% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla.
Espai Escènic Joan Brossa
Teatre virtual. Acte 5. Llenguatge
Del 13/05 al 05/06
Oferta: descompte del 50% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla, 25% presentant
el carnet de PAS i PDI.

Versus Teatre
Venècia, de Jorge Accame
Del 22/03 a l'29/05
Oferta: descompte del 25% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla.

Informació:
Punt de Serveis
Edifici d'Estudiants,
Plaça Cívica
Tel. 93 581 10 21
cultura.enviu@uab.es
www.uab.es/culturaenviu

lagenda al teu e-mail
si vols rebre setmanalment lagenda per correu electrònic
envians un missatge a: cultura.enviu@uab.es

colla castellera ganàpies

Teatre Tantarantana
Cançons arrevistades del temps de la República
Del 04/05 a l'29/05
Oferta: descompte del 25% mostrant el carnet
d'estudiant de la UAB a la taquilla.

diada de primavera / 10è aniversari
de la colla castellera ganàpies

dilluns 9
CINEMA
Inuyasha: Toki wo Koeru Omoi, de Toshiya Shinohara
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: OtakUAB
dimarts 10
DOCUMENTAL
Caliu sota les cendres, Associació Gandhi
Xerrada amb Álex Ocampo
Dins el cicle "Una altra mirada a Colombia"
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: estudiants de l'Escola de Cultura de Pau de la UAB
CINEMA I PSICOANÀLISI

colla ganàpies
La Colla Castellera Ganàpies de la UAB commemora el seu desè
aniversari al campus. Per gaudir-ne a fons, han decidit convidar
cinc colles daltres universitats i celebrar-ho com cal amb actuacions
musicals, una concurs de botifarra, una gimcana esbojarrada i
companyonia. Els Ganàpies, la Colla Xoriguers de la UdG, la Colla
Arreplegats de la Zona Universitària (UB/UPC), la Colla Marracos
de la UdL i la Colla Emboirats de la UV convertiran el dia en una
festa dalçada.
El dijous 12 de maig, a les 14 h, els Ganàpies i la resta de colles
oferiran una actuació castellera a la gespa de Ciències. A les 18 h,
hi haurà una actuació musical de Jaume Barri.

una setmana de cinema /
nadie sabe, preestrena dels verdi

Las horas, d'Stephen Daldry
Xerrada "Entorn de l'amor i els gaudis", a càrrec de Magda Bosch, psicoanalista
Dins el cicle Seminari de Cinema i psicoanàlisi
Hora: 17 h
Lloc: Sala d'Actes de la Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Centre de la Imatge de la UAB
CINEFÒRUM
En el filo de la duda, de Roger Spottiswoode
Tema del col·loqui: Sida, inicis
Dins el cicle Sexualitat i sida
Hora: 17 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: JALG (Joves per a l'Alliberament Lèsbic i Gai)
dimecres 11
CINEFÒRUM
Una canta, la otra no, d'Agnés Varda
Debat amb Mònica Nadal
Dins el cicle Patriarcat i família
Hora: 15,30 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Revolta Global UAB
dijous 12
PREESTRENA DE CINEMA
Nadie sabe, d'Hirozaku Koreeda
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Cinemes Verdi i Centre de la Imatge de la UAB
XERRADA
Indígenes U'wa colombians i els seus drets ancestrals enfront dels
interessos de les petrolieres
Amb la participació de Aramando Berua Tegria, delegat indígena U'wa de gira per
Europa
Hora: 13,30 h
Lloc: Aula 9, Facultat de Ciències Polítiques i de Sociologia
Ho organitza: Escola de Cultura de Pau de la UAB
CASTELLERS

nadie sabe
Nadie sabe, la preestrena dels Verdi, és una joia del nou cinema
japonès: una mare abandona els seus quatre fills en un petit pis.
Malgrat la seva situació desesperada, els nois intenten sobreviure
fixant les regles del seu petit món.
Tanquem el cicle Sexualitat i sida amb En el filo de la duda. La
pel·lícula planteja el descobriment del virus de la sida, des de les
primeres morts a San Francisco lany 1978 fins a la confirmació de
la nova epidèmia per part de la comunitat científica.
Dins el cicle "Seminari de cinema i psicoanàlisi", projectem Las
Horas. Aquest film narra simultàniament la vida de tres dones de
tres dècades diferents del segle XX. Totes tres estan lligades per
un destí comú: larrelament involuntari a lamor i a la família.
Una canta, la otra no, d'Agnès Varda (dins el cicle Patriarcat i família),
explica la història de Pomme i Suzzane, dues dones compromeses
amb els moviments feministes dels anys 70, que es retroben deu anys
després. En aquella època Pomme va ajudar la Suzzane a avortar.
La segona pel·lícula del cicle Una altra mirada a Colòmbia és Caliu
sota les cendres, o lexperiència duna associació del departament
dAntioquia, liderada pel sacerdot i teòleg de lalliberament Ignacio
Betancur Sánchez, al llarg dels seus 20 anys dhistòria.
Per últim, és ja tota una tradició la projecció anual, en col·laboració
amb el Departament de bioquímica de la UAB, del film de Claude
Pinoteau Los méritos de Madame Curie.

Diada de primavera / 10è Aniversari de la Colla Ganàpies de la UAB
Amb la participació de la Colla Xoriguers de la UdG, la Colla Arreplegats de la Zona
Universitària (UB/UPC), la Colla Marracos de la UdL, la Colla Emboirats de la UV.
Actuació musical de Jaume Barri
Hora: de les 14 h (actuació castellera), 18 h (actuació musical)
Lloc: gespa de la Facultat de Ciències
Ho organitza: Colla Castellera Ganàpies de la UAB
FÍSICA
Física i cultura
Conferència d'Eduard Punset , periodista i professor de la Facultat d'Economia de l'IQS
(URL) i Martí Domínguez, escriptor, biòleg i professor de la UV
Dns el cicle: "La Física i les arts"
Hora: 18 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Any de la Física - UAB
divendres 13
CINEMA
Los méritos de Madame Curie, de Claude Pinoteau
Hora: 12 h
Lloc: Sala Cinema de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular
9 i 10 de maig
JORNADES
Converses pedagògiques 2005: Debats sobre el sistema educatiu
Lloc: Facultat de Ciències de l'Educació
Ho organitza: Facultat de Ciències de l'Educació

física i cultura amb eduard punset
En aquesta conferència organitzada dins les activitats de lAny de la
Física, Martí Domínguez i Eduard Punset analitzaran la relació entre
física i cultura. Eduard Punset, capdavanter daquesta missió divulgativa
des del seu programa Redes, és tan intempestiu en el seu horari
com necessari per a la nostra televisió de pa i circ. Us invitem a caure
en les xarxes dEduard Punset, en una estona de reflexió i de diàleg.
La conferència tindrà lloc el dijous 12 de maig, a les 18 h, a la Sala
Cinema de la UAB (Plaça Cívica).

fins el 27 de maig
FOTOGRAFIA
nANoPImATmoLEc: nanopartícules i materials moleculars
Exposició de Víctor F. Puntes
Lloc: Vestíbul de la Sala Teatre de la UAB, Plaça Cívica
Ho organitza: Any de la Física - UAB

Lentrada a la Sala Cinema i a la Sala Teatre és gratuïta però està limitada a laforament.
Les taquilles obren mitja hora abans de cada espectacle.

