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CONFERÈNCIES, CURSETS, CRONOLOGIA 1902- 1938
1904
-Bo i Singlà, Ignasi: “L’altruisme”
-Bulffi, Lluis: “ Expansió de doctrines neomaltusianes”
-Buen Odon de: “El Castell d’Aramprunyà”
-Cembrano, Josep: “El conflicte entre Rússia i Japó”
-Cembrano, Josep: “Conferència en la visita dels socis de l’AEP al Museu Foment
Regional de SanT Martí de Provençals”.
-Comas i Solà, Josep: “ Conferència a la visita dels socis de l’AEP a l’Observatori
Fabra”
-Muller, Max: “Origen de les religions”
-Rodríguez Ruiz, Rafael Dr: “Simulacions col·lectives i individuals en la vida social”
-Tucat, Roc: “La topografia”.
1905
-Ayuso, Lorenzo: “La química”
-Ayuso, Lorenzo: “La física”
-Brossa, Jaume: “De Sociologia”
-Brossa, Jaume: “Evolució dels sentiments socials”
-Buen, Odon de: “ La Geologia”
-Calvo, Jesús: “Aplicacions de la llei sobre accidents de Treball”
-Cardellach, Félix: “Mecànica”
-Cembrano, Josep: “La geografia”
-Cembrano, Josep: “Anatomia i Fisiologia”
-Cembrano, Josep: “L’estructura del aparell visual”
-Comas i Solà, Josep: “Conferència pràctica d’astronomia”
-Comas i Solà, Josep: “Observació del planeta Mart” (des de l’observatori Fabra)
-Díaz Plaja: “ Curset d’Història”
-Layret, Francesc: “Lectura comentada del Llibre Vida de Don Quijote y Sancho de
Miguel de Unamuno”.
-Layret, Francesc , Rodríguez Méndez, Dr., Tucat, Roc: “Inauguració Biblioteca de
l’Ateneu Enciclopèdic Popular”.
-Marquina, Eduard: “Lectura del drama inèdit.- Benvenutto Cellini-“
-Marquina, Eduard: Preàmbul al drama –Padre- de Strindber al teatre Apolo pels socis
de l’AEP.
-Martínez Vargas, Andrés: “La medicina i la sociologia”

-Miró, Josep: “Lo que passa en el món”
-Miró, Josep: “La Pau de l’Orient”
-Miró, Josep “ Del Imperi Espanyol”
-Miró, Josep: “Tipus i quadres revolucionaris de la literatura russa”
-Novellas, Antoni: “les Excursions de l’Ateneu Enciclopèdic Popular”
-Pijoan, Josep: “De sociologia”
-Pijoan, Josep: “Visita comentada al Museu de Reproduccions”
-Pijoan, Josep: “ Història de l’Art El romànic (conferència pels socis de l’AEP en els
claustres de l’Esglesia de Sant Pau del Camp)
-Prat, Josep: “El sindicalisme”
-Renalias, Pere: “Curs de geografia”
-Rocamora, Ròmul S: “La sífilis, conseqüències individuals i socials”
-Sanclemente; Aureli: “Química elemental”
-Tintoré, Emili: “lectura del drama inèdit –Mal de verge-“
-Vinagre, Manuel: “Necessitat i avantatge de l’associació”
-Xalabarder,Dr: “La higiene”
-Zulueta, Lluís: “Democràcia educadora”.
1906
-Aiguader i Miró, Jaume: “Henri Ibsen”
-Antich, Josep Dr: “ Medicina social”
-Balcells, Lluís: “L’astronomia”
-Baldó, Maria: “Educació de la Dona a la Xina”
-Batlle, Esteban: “Indústries artístiques”
-Bonafoux, Lluis: “Emilio Zola”
-Botey, Ricard: “Impressions de l’últim Congrés de la tuberculosis de París”
-Calvo, Jesús: “Accidents de treball”
-Cardellach, Félix: “Mecànica aplicada ram construcció”
-Cembrano, Josep Dr: “Geografia i astronomia”
-Comas i Solà, Josep: “Astronomia i geografia”
-Comas i Solà, Josep: “L’Univers des de l’Observatori Fabra”
-Cortiella, Felip: “Els drames d’Ibsen”
-Degollada, Eduard Dr: “ El Hipnotisme modern”
-Díaz Plaza,Dr: “Història Antiga”
-Estremps, Josep: “L’observatori Fabra”
-Estremps, Josep: “Una visita al dic de l’Est”
-Hurtado, Amadeu: “La neotipia”
-Iglesias, Emiliano: “La dona davant el dret”
-Layret, Francesc: “Lectura comentada del Llibre Vida de Don Quijote y Sancho de
Miguel de Unamuno”.
-Layret, Francesc: “Principios de sociologia de Giddings”
-Layret, Francesc: “Discurs inauguració crus 1906-1907”
-Lorenzo, Anselmo: “El treballador i el seu ideal de emancipació”
-Llenas, Manuel: “La botànica”
-Llenas, Manuel: “L’anatomia”
-Llenas, Manuel / Novellas, A/ Serradell, B: Excursió a Gavá Brugués i castell de
l’Aramprunyà.

-Martí, Avel·lí Dr: “El radium”
-Martínez Vargas, Andrés: “La medicina i la qüestió social”
-Marzal, Tomàs: “Antropologia nacional”
-Miró, Josep: “Consideracions sobre la guerra russo japonesa”
-Nakens, José: “Sociologia”
-Novellas, Antoni: “La geologia”
-Novellas, Antoni: “Sobre l’excursió a Capellades i altres”
-Novellas, Antoni: “Geodinàmica interna Vulcanisme”
-Ondiviela, Dr: “La zoologia”
-Parodi, G: “Literatura italiana contemporània”
-Pijoan, Baltasar:”Impressions del darrer Congrés Mèdic de Lisboa”
-Pijoan, Josep: Història de l’Art:El romànic –conferència pels socis de lAEP que visiten
el Monestir de Sant Cugat)”
-Pijoan, Josep: ·Grups de Laocon en el Museu d’Art Antic del parc”
-Pijoan, Josep: “El Crits de Sant Sadurní de Tavèrnolers”.
-Pous i Pagès, Josep: “El Nacionalisme català vist per un radical”
-Portolés, RA: “La pluralitat dels mons habitats”
-Prestas, Dr: “Anatomia i fisiologia”
-Pujol, Lluís E: “Alguna cosa sobre La Moral de Payot”
-Pujol, Lluís E: “la religió budista al Japó”
-Ribera, Lluís:”Portugal artístic”
-Rocabruna, Alfons: “Anàlisi clínic”
-Rocabruna, Alfons: “Elements químics de l’aire atmosfèric”
-Rocabruna, Alfons: “Energia Mecànica”
-Rocabruna, Alfons: “Història de la Terra”
-Rocabruna, Alfons: “Energia física”
-Rosselló Vila, J Dr: “Fisiologia i higiene”
-Rovira,L: “Estudis de les ordenances Municipals”
-Ruiz Bofill, Agustí: “Vulgarització dels preceptes higiènics per al sentit de la vista la
fàbrica, al taller i a casa”
-Ruiz, Diego: “Sobre un punt difícil de la psicologia del català”
-Ruiz, Diego: “De les aptituds i de la vitalitat de la llengua”
-Ruiz, Diego: “El Llull dels obrers”
-Ruiz, Diego: “ La caiguda de la mentalitat espanyola”
-Ruiz, Diego: “Encara sobre la psicologia del català”
-Ruiz, Diego: “De la dictadura espiritual de Catalunya”
-Serradell, Baltasar: “Comentari a la vista de l’AEP al seu Museu de Minerals”
-Solà, Bonaventura: “L’electricitat”
-Solà, Bonaventura: “La mecànica aplicada”
-Subirana, Josep: “Comentaris a la visita al seu observatori per a mirar el firmament”
-Sucre, Josep Mª: “Homenatge a Ibsen”
-Sucre, Josep Mª: “El compositor Lieder de Grieg”
-Turró, Ramon Dr: “Microbios patógenos”
-Turró. Ramon Dr: “Les Cel·lules”
-Unamuno, Miguel de: “Conferència inauguració curs 1906-1907”
-Unamuno, Miguel de: “Conferència i lectura poètica (teatre Romea)
-Valentí i Camp, Santiago: “Estudi del filòsof espanyol Pedro Dorado Montero”

-Ventora Calvell, Josep: “Els sindicats professionals obrers”
-Vidal Parera, A: “La dona a través dels segles”
-Viudici: “Moviment literari d’Italia: Leopardi i Monroni”
-Viudici: “Literatura Italiana: Pidemonte, Ginetti i Nicoli”
-Viudici: “Els poetes: G Rosset, G Prati, Abelaro Aleardi, G Maribeli i C Arisi”
-Xalabarder Dr: “La higiene”
-Zulueta, Lluís de: “L’educació a Alemanya”
-Zurdo Olivares, Luis: “La màquina locomotora”
1907
-Antich, Josep Dr: “La higiomedecina”
-Asensio, Mateu: “La mentalidad de la dona”
-Asensio, Mateu: “El dret a la vida”
-Balcells, lluís: “Mecànica aplicada”
-Bardina, Joan: “El vici de l’intel·lectualisme i la disciplina mental”
-Bardina, Joan: “ L’optimisme en l’educació”
-Bembo, Max: “La escola dels desemparats. La reforma moral dels desemparats”
-Bertrand, Lluís: “Lectura comentada de La disciplina de l’experiència de Samuel
Smils”
-Bertrand, Lluís “Lectura comentada de La libertad de Shopenhauer”
-Bertrrand, Lluís “Lectura comentada Humanització de l’Art de Joan Alcover”
-Cardellach, E: “Mecànica aplicada”
-Cicle Conferències: “Història d’Europa”
-Comas Puggalí, E.:”El dolor humà”
-Controvèrsia Lliure: “Veritat i mentida”
-Controvèrsia Lluire: “L’avarícia”
-Controvèrsia Lluire: “El feminisme en la societat moderna”
-Controvèrsia Lluire: “Excés de cultura”
-Controvèrsia Lluire: “Llibertat i esclavitud”
-Deschamps, Enric: “Un assumpte digne de ser tractat en el Congrés de la Pau de la
Haya”
-Dualde, Joaquim: “Discurs inauguració curs 1907-1908”
-Fabré i Oliver, Joan: “Els artistes precursors dels filòsofs”
-Farreras, Pere: “La universalitat de la vida: aspectes, tròfics i genètics”
-Farreras, Pere: “Mecànica general de la vida”
-Farreras, Pere: “La vida universal: aspecte fisicoquímic”
-Feliu i Codina, Josep: “Frederic Soler” (Al Saló de Cent de l’Ajuntament de
Barcelona).
-Grau Delgado, Jacinto: “La idealitat com valor social”
-Hurtado, Amadeu: “Qüestions socials”
-Martí Julià, Dr.: “La llibertat”
-Layret, Francesc: “Lectura comentada de Los Principios de Gidding”
-Layret, Francesc: “Lectura comentada: Valor social de leyes y autoridades de Pedro
Dorado Montero”
-Lectura Comentada del drama Un enemigo del pueblo de Henri Ibsen
-Lectura Comentada del drama La intrusa de Maeterlink
-Lectura Comentada del drama Los ciegos de Maeterlink

-Lerroux, Alejandro: “Sociologia”
-Llenas, Manuel: “Curs de Botànica”
-Llenas, Manuel, “Reproducció de les plantes i paper que en ella exerceixen els
animals”
-Marsà, Antoni: “Societats cooperatives”
-Marzal, Tomàs: “Algunes reflexions sobre la decadència del imperi del Marroc”
-Mitjans, Jaume: “Energia física”
-Novellas, Antoni: “De l’excursió a Sant Miquel del Fai, Berti i Puiggròs”
-Novellas, Antoni: “Excursió a Caldes de Montbui, Sant Feliu de Codines, Sant Miquel
del Fai, etc.”
-Ondiviella, Dr./Serradell, B.: “Visita comentada al museu Martorell”
-Ondiviella, Dr.: “Zoologia”
-Pijoan, Josep: “Monuments arquitectònics importants” (amb projeccions)
-Prats Aymercih, Josep: “La síntesi moderna en la química industrial”
-Presta, Dr.: “Anatomia i fisiologia”
-Pujol, Lluis E.: “Lectura comentada de La Moral de Payot”
-Pujol, Lluis E.: “El patriotisme”
-Rocabruna, Alfons: “La química”
-Rosselló Vila, J.: “Disposició i fisiologia general dels teixits orgànics”
-Rosselló Vila, J.: “Higiene i fisiologia”
-Rosselló Vila, J.: “ Fisiologia de la higiene”
-Rosselló Vila, J.: “Secreció”
-Rosselló Vila, J.: “Nutrició”
-Ruiz, Diego: “De la solemnitat a la blasfèmia”
-Secció de Belles Arts: “Vetllada necrològica a la memòria del poeta italià Giosue
Carducci”
-Serradell, Baltasar: “Primeres atencions a malalts i ferits”
-Serradell, Baltasar: “Visita comentada a la Societat Anònima Cros”
-Serradell, Baltasar: “Visita comentada a la Societat Anònima Cros”
-Serradell, Baltasar: “Visita a Sant Pere Màrtir”
-Solà, Bonaventura: “L’electricitat”
-Subirana, Josep: “Comentari astronòmic des del seu telescopi”
-Sucre, Josep María de: “Lectura comentada de Las flores del Mal de Baudelaire”
-Valentí i Camp, Santiago: “Sociologia”
-Valentí i Camp, Santiago: “Les sectes i les societats secretes a través de la història”
1908
-Armenta, Antoni: “Conferència sobre un idioma i religió inventats per ell”
-Bardina, Joan: “L’alegria en l’educació”
-Bardina, Joan: “L’optimisme i el pessimisme”
-Bardina, Joan: “El vici inte·lectualista”
-Bembo, Max: “Altruisme dels rics vers obres de cultura”
-Bertrand, Lluís: “Lectures poètiques d’E. Díez Canedo”
-Bertrand, Lluís: “Lectura Artística: Emili Vilanova”
-Bertrand, Lluís: “Crítica de l’obra de Rubén Darío: Cantos de Vida y de Esperanza.
Los cisnes y otros poemas.

-Bertrand i Ballet, J.: “Lectura comentada de l’obra: El Futurisme de Gabriel Alomar”
-Borjas Ruiz, A. de: “La dona davant el dret constituent i segons el dret constituït”
-Buen, Odón de: “La Geologia”
-Cardellach, Félix: “Mecànica Aplicada”
-Carner, Jaume: “Qüestions d’actualitat”
-Casas Abarca: “La fotografia artística”
-Casasola, Josep: “L’Ensenyança Racionalista”
-Cicle de Conferències sobre Medicina amb la participació dels següents doctors
conferenciants: “Alsina, Clotet, Coroleu, Comenge, A. Pi i Sunyer, Queraltó, Turró i
Valentí Vivó”
-Comas i Solà, Josep: “ Conferència als socis de l’AEP, que visiten l’Observatòri
Fabra”
-Comas i Solà, Josep: “Principis Generals d’Astronomia”
-Comas i Solà, Josep: “La propera reaparició del cometa Halley”
-Comas i Solà, Josep: “L’astronomia”
-Controvèrsia Lliure: “El dret a la vida”
-Controvèrsia Lliure: “L’amor i la Família”
-Controvèrsia Lliure: “L’art Romà” (amb la introducció d’un professor de l’Escola
d’Arquitectura”
-Coromines, Pere: “Qüestions d’Actualitat”
-Cortiella, Felip: “Irradiacions”
-Esdriche, Tomàs: “La divulgació de la ciència”
-Farré Pijuan, Francesc Dr.: “Profilaxi de les malalties venèries”
-Font de Boter, M.: “El Radium”
-Font i Torras, Dr.: “La lluna”
-Galí Bofill, Josep: “Presentació crítica de la novel·la: Aigües Avall de J.M. Folch i
Torres”
-Giralt Lafuerza, M.: “Lectura comentada: El jardín de Epicuro, de Anatole France”
-Giralt Laporte, J.: “La fabricació del vidre” (Als socis de l’AEP
que visitaren la
fàbrica de cristall de Cornellà)
-Herrero, Antonio: “El nou Renaixement: Ideal de Joventut”
-Hurtado, Amadeu: “La personalitat d’Emili Zola”
-Hurtado, Amadeu: “El sentit patriòtic de Catalunya”
-Langlois du Feu, V.: “Somascética”
-Layret, Francesc: “Lectura Comentada: Valor social de leyes y Autoridades de Pedro
Dorado Montero”
-Layret, Francesc: “Els Pressupostos de Cultura”
-Layret, Francesc: “El Pressupost de Cultura i les seves conseqüències”
-Layret, Francesc: “Moral i Dret”
-Llenas, Manuel: “La vida de les abelles”
-Llenas, Manuel: “Història Natural”
-Llenas, Manuel: “Sobre botànica” (Conferència pronunciada en el cim del Tibidabo)
-Masanet, Felip: “Què és la teosofía?”
-Mitjans, Jaume: “La Radimetria”
-Perelló i Ortega, Joan: “Els grans problemes socials”
-Pijoan, Josep M.: “Les recents adquisicions del Museu Municipal del Parc”
-Pijoan, Josep M.: “L’Art Romànic” (amb projeccions)

-Puig Alfonso, Josep: “Els Pressupostos de Cultura”
-Pujol, Lluís E.: “L’evolució religiosa”
-Pujol, Lluís E.: “La ciutat fraternal”
-Rovira i Virgili, Antoni: “L’acció del socialisme europeu”
-Serra, Josep: “Explicacions sobre la fabricació de porcellana als socis de l’AEP, que
visiten la fàbrica”
-Sucre, Josep María de: “Lectura comentada: Así hablaba Zaratrusta de F. Nietzsche”
-Terrades, Esteban: “Interferómetro”
-Tintorer, Emili: “El teatre i la seva missió social”
-Tintorer, Emili: “La moral en el teatre”
-Vila, Pau: “Art crític”
-Zulueta, Lluís de: “Conceptes d’Educació”
-Zulueta, Lluís de: “Homenatge a Emili Zola”
1909
-Albert Torrellas, A.: “Joaquim Ruyra”
-Anglada, Marcel·lí: “El carrer de Balmes”
-Antich, Josep Dr.: “Medicina integral”
-Arús, Carles: “Joan Maragall”
-Associació Lectura Catalana. “Cicle d’Estudis i lectures sobre l’obra de J. Maragall,
Apel·les Mestres, I. Iglesias, A. Guimerà, Costa Llobera, E. Vilanova, J. Ruyra, Victor
Català, i Casellas”
-Barceló. “Apel·les Mestres”
-Buen, Odón de: “Impressions del meu darrer viatge al Marroc”
-Cabós, Llorenç: “La pedagogia en el camp de la medicina”
-Cabré i Bru, Andreu: “Poder de l’Estat”
-Cabré i Bru, Andreu: “Poder Legislatiu”
-Cabré i Bru, Andreu: “Poder Executiu”
-Cabré i Bru, Andreu: “Poder Judicial”
-Cabré i Bru, Andreu: “Forma de Govern”
-Cabré i Bru, Andreu: “Dret usual”
-Calderer Morales, Antoni: “La victòria de les passions”
-Calderer Morales, Antoni: “Elements de Teatre Futur”
-Camprubí, Ramon: “Excursió a València”
-Canalias, Anna: “Víctor Català”
-Cañadas, Francesc: “Miquel Costa i Llobera”
-Casasola, Josep: “L’ensenyança Racional i l’emancipació Humana”
-Comas i Solà, Josep: “L’astronomia”
-Comas i Solà, Josep: “Observació de Saturn” (Des de l’Observatòri Fabra)
-Controvèrsia Lliure: “Concepte de la democràcia”
-Controvèrsia Lliure: “L’amor i l’odi en la transformació social”
-Controvèrsia Lliure: “Els dos ideals: Actualisme i Futurisme”
-Controvèrsia Lliure: “Materialisme i Espiritualisme”
-Coromines, Pere: “Lectura de la seva obra: La vida austera
-Dedeu, Martí: “L’emigració espanyola a la República Argentina”
-Farrés Hortel, Francesc: “Estudi crític de don Pedro Calderón de la Barca”

-Folch i Torres, Manuel: “Jacinto Verdaguer”
-Gambús, Xavier: “Ignasi Iglésia”
-Giralt Lafuerza, M.: “La tirania intel·lectual”
-Heredia, J.: “Lectura comentada: El Espíritu de la Enseñanza de G. Caballero
Rodríguez”
-Herrero, Antonio: “La busca del ideal”
-Hurtado, Amadeu: “L’expansió cultural de les excursions”
-Hurtado, Amadeu: “Discurs Inaugural del curs 1909-1910”
-Layret, Francesc. “Lectura comentada: La Acción moral moderna de Gabriel Seailles”
-López, Guillem: “Higiene de les ciutats”
-López, Guillem: “Higiene de les edats”
-Magriñà Vargas, A. Dr.: “Excursionisme científic”
-Novellas, Antoni: “De l’excursió marítima a Mataró”
-Redondo, Joan: “Àngel Guimerà”
-Rico, Marcel·lí: “Estudis metafísics”
-Rocabruna, Alfons: “Conferència als socis de l’AEP que visiten el Gabinet de Física
La Mentora”.
-Serradell, Baltasar: “Espeleologia”
-Tallada, Josep Maria: “La qüestió obrera dintre l’Economia Nacional”
-Tubau, Josep: “La cultura i la emancipació obrera”
-Tubau, Josep: “Per i per al present”
1910
-Agrupació Pestolozziana: “Lectura comentada: Como Gertrudis educa a sus hijos de
Pestalozzi”.
-Alomar, Gabriel: “Catalanisme Socialista” (Teatre Principal)
-Amador, Nicolàs: “Notes sobre l’ensenyament”
-Antich, Josep Dr.: “Pro Cultura”
-Bastardas, Albert: “Discurs Inaugural Cicle de Conferències Teatre Principal”
-Bastardas, A./ Layret, F.: “Discursos inauguració curs 1910-1911”
-Bofill, J.: “Conferència als visitants de l’AEP als Museus del Parc”
-Brossa, Jaume: “Espanya davant d’Europa” (Teatre Principal)
-Buen, Odón de: “El laboratori Aragón de Banyuls-sur Mer”
-Cabré, Andreu: “Dret Social”
-Cambó, Francesc: “Catalunya i la Solidaritat Catalana”
-Calderer Morales, A.: “El teatre del futur”
-Cicle de conferències sobre Ensenyament amb la participació dels conferenciants: “Josep
Miró, Josep Roig i Bergadà, Ignasi Iglésias, Joaquim Dualde, jesús Pinilla, Francesc
Layret, J. Ventura Calvell, Pere Coromines, Albert Bastardas, Ramon Martínez Gras, Odón
de Buen, H. Giner de los Ríos, Josep Antich, Miquel Rius i Andreu Cabré”
-Comas i Solà, Josep: “El cometa Halley”
-Controvèrsia Lliure: “L’Esperanto: Gramatikj duboj”
-Controvèrsia Lliure: “Legislació del treball a Espanya”
-Controvèrsia Lliure: “El problema de les subsistències”
-Controvèrsia Lliure: “Acords del darrer Congrés sindicalista” (aquestes tres darreres
controvèrsies estaven organitzades per la Secció d’Estudis Socials)

-Coromines, Pere: “Com haurien de ser les nostres escoles cíviques”
-Cortiella, Felip: “Lectura de Irradiacions: De la simplicitat del cor i elevació moral i
intel·lectual com a condició essencial per a la més alta creació i fruïment de la bellesa”
-Chalmot, Henriette de: “Sobre l’Esperanto” (en esperanto)
-Domingo, Marcel·lí: “Pro Cultura”
-Espadaler, J.B.: “En el món de la música”
-Font de Boter, M. Dr.: “Educació de nens anormals: sordmuts”
-García Alsina, Jaime: “Conferència amb projeccions amb motiu de la inauguració del
gimnàs de l’Ateneu Enciclopèdic Popular”
-Garrido, Francisco, S.: “Estudi Crític al moment actual en Espanya amb relació als
partits polítics”
-Gatell, Bonaventura de: “Excavacions d’Empúries” (amb projeccions)
-Herrero, Antonio: “Renaixement Espanyol: Literatura Moderna”
-Hurtado, Amadeu: “Fets d’ahir i qüestions actuals”
-Hurtado, Amadeu: “Catalunya davant d’Espanya” (Teatre Principal)
-Hurtado, Amadeu: “Presentació cicle sobre Ensenyament”
-Langlois du Feu, V.: “Educació Física”
-Layret, Francesc: “Pro Cultura”
-López, Guillem: “L’Higienisme”
-Mitjans, Jaume: “Comparació entre el vell i nou procediment d’obtenir la electricitat i
definició teòrica de la màquina Mitjans”
-Morote, Luis: “Conferència” (Teatre Principal)
-Pey Ordeix, S.: “Morfologia ètica”
-Pous i Pagès, J.: “Lectura de l’obra inèdita: De l’Ergastula
-Puig, Dionisio: “Aigua i calor”
-Pujolà i Vallès, J.: “Conferència en Esperanto”
-Ruiz, Juan Eugenio: “Defectes de l’actual Règim Social i els principis que han de
servir-li de base en el futur”
-Ruiz, Juan Eugenio: “La pena de mort: Mitjans preventius de la higiene social amb
què haurà de ser substituïda”
-Ruiz Gómez, J.E.: “Abolició de les lleis penals, procediment que deuen substituir-les i
educació moral dels infants i de la joventut”
-Serra i Pagès, Rossend: “Importància dels Jocs tradicionals per a l’Educació de les
criatures”
-Serra i Pagès, Rossend: “Les endevinalles populars”
-Suñé, Sebastià: “Aparells mecànics per a transformar la modalitat de ser de l’Escola”
-Tallada, Josep Maria: “Economia Social”
-Tallada, Josep Maria: “El segur obrer”
-Tallada, Josep Maria: “Segur de malaltia i sobre accidents de treball”
-Turró, Ramon Dr.: “Com es defensa l’organisme dels microbis”
-Vallverdú, S.: “La química”
-Vidal i Tarragó, Josep: “Barcelona, tornant de l’estranger”
-Vila, Pau: “L’Escola Horaciana”
-Zulueta, Lluís de: “Idees en pro de la Ensenyança”
-Zulueta, Lluís de: “Una Biblioteca Moderna”
1911

-Aiguader Miró, Jaume Dr.: “Els nens retrassats”
-Antich, Josep Dr.: “La higiene i els obrers”
-Ametlla, Claudi: “L’escola, principal problema del nostre país”
-Bastardas, Albert: “Discurs Inaugural 1911-1912”
-Borrell Vigo, Antoni: “Anàlisi de l’orina”
-Borrell Vigo, Antoni: “Procediment per a determinar l’àcid fosfòric”
-Borrell Vigo, Antoni: “La determinació de la glucosa”
-Cabré, Andreu: “L’educació del poble”
-Caparrós: “Farado Kaj starigo de linguo vivanti” (esperanto)
-Capdevila, Lluís: “Lectura poètica de l’obra de Joan Figols i Codolar”
-Capdevila, Lluís: “El teatre del poble”
-Carsí, Albert: “Geologia pràctica”
-Comenge, Lluís Dr: “Consideraciones sobre la geografía histórica de las pestes
gangèticas”
-Comas i Solà, Josep: “Conceptes Fundamentals de l’astronomia”
-Comas i Solà, Josep: “Consideracions sobre la força i matèria”
-Comaposada, Josep: “Les societats obreres de resistència i el sindicalisme a base
múltiple”
-Controvèrsia Lliure: “Projecte de Llei de caràcter social del govern espanyol” (Secció
Estudis socials)
-Controvèrsia Lliure en esperanto: “ Esperintostaj vendrejoj”
-Controvèrsia Lliure en esperanto: “Diskutato por preparati Kurson logica kaj
gramatika de Esperanto”
-Controvèrsia Lliure en esperanto: “Bernoo de solvo al situacup de nia Esperantista
movaldo”
-Coromines, Pere : “ Les assegurances obreres”
-Domingo, Marcel·li : “Política Pedagògica” (Teatre Principal)
-Durant Savoyat, Max: “ Volcans i Temblors”
-Ecroyel, Alfred: “Prejudicis que reporta l’individu l’ús de les begudes alcohòliques”
-Espadaler, J B: “La música des del segle XVI fins als nostres temps” (amb la
col·laboració de l’Orfeo Canigó).
-Falp i Plana, Josep Dr: “Régimen Natural”
-Fargas, Miquel A Dr: “La blenorragia”
-Farreras, Pere Dr: “La conquesta de la higiene sota el punt de vista de la salut de
Barcelona”
-Fritzching, Kurt: “L’esperanto a Alemanya” en esperanto.
-Gandier, Miquel: “Memòria del curs 1910-1911”
-Gich, Josep Maria: “El catolicisme social”
-Hernández Lume, Manuel Dr: “Educació en la higiene social i sexual”
-Hurtado, Amadeu: “El dret a la vaga”
-Iglesias, Ignasi : “Lectura i comentari dels seus poemes”
-Layret, Francesc: Els estudis polítics dins dels Ateneus”
-Layret, Francesc: “Els obrers i la política”
-Maeztu, Ramiro de: “Obrers i intel·lectuals(teatre Principal)
-Malagarriga, Joan: L”Lectura de la seva obra de poesia inèdita Passions i Somnis”
-Masó López, Andreu: “Economia agrària”

-Masó López, Andreu: “Els obrers en els Estats Liberals progressius”
-Masó López, Andreu: “Impost sobre l’augment del valor en els immobles com a
substitució de l’actual impost de consum”
-Montoliu, Cebrià de: “les ciutats Jardins”
-Moragas Manzanares, M : “El problema de l’atur forçós”
-Noguer i Comet, Ramon: “El treball de la Dona”
-Noguer i Comet, Ramon: “Els estudis socials La Seva complexitat i importància, la
nostra Tasca; necessitat d’un mètode “
-Nogueras Oller, RR : “La cançó social”
-Ortega i Gasset, José: “Conferència al Teatre Principal”
-Pi i Sunyer, August: “El parasitisme i la malària”
-Plana, Alejandro: “L’Art i la democràcia”
-Prat, Josep: “La vaga general”
-Pujulà i Vallès,J: “Conferència en Esperanto sobre la ciutat belga d’Amberes” (amb
projeccions)
-Pujulà i Vallès,J: “ L’Esperanto” (en esperanto).
-Queraltó, Jaume Dr: “La medicina i la societat”
-Ribera i Robira, L: “Les primeres Lleis de la República Portuguesa”
-Rius i Rius, Manuel: “El cooperativisme, principi de millorament social”
-Rius i Rius, Manuel: “El col·lectivisme”
-Ripoll, Francesc: “El cooperativisme principi de millorament social”
-Rocamora, Ròmul S: “Problemes jurídics plantejats per la Sífilis”.
-Rodríguez Méndez, Rafael Dr: “L’alcoholisme des del punt de vista higiènic”
-Roig i Armengol, R Dr: “El treball industrial de la dona. Conseqüències que la seva
supressió a Catalunya pel capital i el treball”
-Rovira i Virgili, Antoni: “Socialisme i Nacionalisme”
-Ruiz Castellà, Josep: “Missió integral del nostre sindicalisme”
-Sayés, Antoni: “La industrialització rural”
-Sucre, Josep Maria de: “L’estudi de l’art i de la literatura dins de la cultura dels
treballadors”
-Sucre, Josep Maria de: “Missió idealista de les biblioteques populars”
-Tallada, Josep Maria : “Els moviments socials en el segle XIX”
-Tallada, Josep Maria: “Els moviments socials en el segle XX”
-Turró, Ramon Dr: “Defenses individuals contra el còlera”
-Valentí i Camp S: “Els obrers i els intel·lectuals”
-Valentí i Vivó, Ignasi: “Infermetats col·lectives evitables: Tóxiques, Endògenes i
Exògenes”
-Vidal i Tarragó, Josep: “Catalunya i Espanya”(Teatre Principal)
-Vila, Pau: “Els climes i els homes”
-Vila, Pau : “El nou curs de l’Horaciana”
-Vila, Pau: “Algunes consideracions sobre la tasca educativa de l’Horaciana”
-Vilanova, Pelai Dr: “La sífilis des del punt de vista social”
-Zulueta, Lluís de: “Importància de la Biblioteca en l’educació”.
1912
-Asensio, Ramon: “Lectura de l’obra de Van Caenegen”
-Barroso, Miguel: “La puresa racional”

-Bassols, Julio: “Lectura pública de l’obra de Van Caenegen:Los comerciantes del siglo
XX”.
-Bembo, Max: “El neopestalozzisme. Nova doctrina pedagògica en matèries
d’educació”.
-Bembo, Max: “L’organització samaritana a l’Anglaterra i l’Alemanya”
-Boter, Ferran: “El sistema mètric decimal”
-Cabeza, Miquel: “Memòria curs 1911-1912”
-Clarina, Lauro: “La Geografia Comercial”
-Clotet, Bonaventura, Dr: “Origen de la ciència i en particular de la medicina”
-Comenge,Lluís:” Consideracions a prop de la geografia històrica del colera morbo
asiàtic”
-Coroleu, Wifredo:”La bogeria en l’art la història i la societat”
-Cunill, Víctor Dr: “El pervindré dels sifilítics”
-Dieste, Enric: “Lectura de l’obra de Van Canegen”
-Espadaler,J B: “La personalitat artística de Bach”
-Espadaler,J B: “La personalitat artística de Haendel”
-Espadaler,J B: “La personalitat artística de Haydn” (aquestes tres conferencies
concerts es varen celebrar al Teatre Principal).
-Furina, Salvatore: “Sociati Miserie” (en Italià al teatre Principal)
-Furina, Salvatore:”Gli animali amici nostri” (en Italià)
-Gay, Paul: “De la puresa nacional”
-Guimerà, Àngel: “Comentaris a la seva obra dramàtica”
-Langlos du Feu. V: “Un perill social més”
-Jardí, Enric: “George Sorel”
-Lorenzo, Anselmo: “Contra la Ignorància”
-Martínez Gras, Ramon: “Biblioteca i estadística”
-Mercader, Armengol: “Les supersticions del socialisme”
-Montoliu, Cebrià de: “Ruskin”
-Morote, Luis: “Discurs inaugural curs 1912-1913”
-Morote, Luis: “Causeries anecdótica”
-Morote, Luis: “Les realitats idealistes de la nova Anglaterra” (teatre Principal)
-Noguer, Ramon: “la instrucció professional i la quüestió de l’aprenentantge”
-Pi i Sunyer,August: “El paralisme i la malaltia”
-Pinedo, Vicens: “ Lectura comentada de l’obra del doctor Caenegen”
-Pujol i Brull, Adolf Dr “El curanderisme”
-Raventós, Manuel: “Robert Owen”
-Raventós, Manuel “Henry George”
-Rico, Marcel·li: “L’ànima a través de la història”
-Rocabruna, Alfons “Els principis de la física”
-Rovira Baylina,I: “Què és l’hipnotisme, magnetisme i suggestió?”.
-Rovira Baylina,I “La vida i el suïcidi”
-Rovira Baylina,I “¿Què és la epilèpsia?”
-Rovira Baylina,I :”El fenomen epilèptic”
-Rovira Baylina,I “Aures i convulsions epilèptiques”
-Rovira Baylina,I “Punt de contacte entre l’epilèpsia i la catalèpsia”
-Rovira Baylina,I “Fisiologia general i terapèutica: La voluntat i el franc albir”
-Sucre, Josep Maria de: “Els comerciants del segle XX de Van Caenegen”

-Sucre, Josep Maria de: “Confessions d’un somiador Homenatge a Luis Morote”
-Tallada, Josep Maria:”Els Homes del socialisme”
-Tallada, Josep Maria “Socialisme d’Estat”
-Tallada, Josep Maria “Proudhon”
-Verdereau, Dr: “Profilaxi i primers auxilis en el accidents de treball”
-Vidal i Tarrago, Josep: “ Menger”
-Vidal i Guardiola, Miquel:” Carles Marx”
1913
-Aiguader Miró, Jaume Dr: “Medicina i cirurgies generals”
-Alsina Melis, Joan Dr: “les malalties nervioses”
-Alsina Melis, Joan Dr: “ L’educació de la voluntat i la neurosis”
-Arola, Francesc: “Perspectiva artística”
-Bas/Nogués/ Puig Esteve: “Visita comentada al CADCI”
-Busquets,Eusebi: “Art Decoratiu”
-Busquets,Eusebi: “Concepte general de l’art”
-Bordas, Francesc Dr:” L’Oftalmologia”
-Bordàs,Josep:”Trigomnometria”
-Brodà, Rodolf: “ La fixació social dels salaris”
-Cabeza, Dr: “Visita comentada al Hospital Clínic”
-Calderer Morales, A: “El pervindré de la dona”
-Calderer Morales, A : “Sobre l’Acrópolis La Lliçó d’un metge grec”
-Calderer Morales, A : “Veritats ocultes (lectura del seu llibre)
-Calderer Morales, A “Gustavo Adolfo Bécquer” (biografia i lectura poètica)
-Capdevila, Lluís: “Irreverències Del amor del dolor i del vici”
-Carreras Candi, Francesc: “paraules de benvinguda als membres de la Universitat
Popular de la Coruña”
-Carulla, Dr: “Visita comentada a la Universitat de Barcelona”.
-Castillo, Àngel del. “Projeccions de Galicia”
-Cembrano, Josep “Geografía Comercial”
-Cicle conferències organitzades per la Secció de Literatura i Belles Arts de l’AEP
Conferenciants: Federico Urrecha, Sempere i Miquel, Miquel Santos Oliver i A Calderer
Morales.
-Clariana, lauro: “Geometria Elemental”
-Comet Fargas, Raimon: “L’organisme i l’educació”
-Comet Fargas, Raimon ”Els manaments de la llei humana” (10 conferències)
-Comet Fargas, Raimon “El primer respirar”
-Comet Fargas, Raimon “El segon digerir”
-Dalmau, Delfi: “La ciutat d’Olot “(en esperanto i amb projeccions)
-Daltabuit, Dr:”Finalitat naturista: salut fortalesa i resistència”
-Esmandia, Ricard: “Nocions de Dret i en especial obrer”
-Fabra, Pompeu: “Nocions ortogràfiques catalanes”
-Falgar, Vicenç Dr: “De l’oïda com a òrgan de la intel·ligència Imperiosa necessitat de
la seva higiene
-Fedi,A: “Lectura del drama inèdit” Anime Sante
-Figuls Pujulà, Joan: “Melodies lectura del seu llibre de poemes”
-Furnó, Joaquim: “Notes sobre el gravat i el fotogravat”

-Galcerán Granés, Artur Dr: “Tractanment social dels estigmatitzats per naturalesa”
-Galí Bofill, Josep: “La formació de caràcter mitjançant l’obra de Marden”
-Galí Bofill, Josep: “Altres aspectes de l’obra de Marden”
-Galí Bofill, Josep: “Què es el mentalisme”
-Guillén, Joan Antoni: “Impressions d’un viatge per Europa i Àfrica”
-Holgado, Francesc P: “Prehistòria del moviment social: Els precursors”
-Homar, Gaspar: “ El moble i la decoració de l’habitació”
-Isart Bula, Pau: “Lectura d’un monòleg tràgic”
-Isart Bula, Pau “Zorilla” (apunt biogràfic i lectura poètica)
-Juncal, José:”Visita comentada al centro Gallego de Barcelona”
-Labarta, Lluís: “L’art del ferro forjat”
-Lanza, Silverio (pseudònim de Joan B Alzamora) “Art Jove”
-Layret,Francesc: “lectura comentada de Progreso y Miseria de Henry Georges
-León, Ricardo: “El dibuix lineal aplicat a la industria i a la tipografia
-Lleonart, Josep: “Paral·lel entre Miquel Ángel el passional concentrat i Benvenutto
Cellini, el passional agressiu Comentaris a la tristesa de Miquel Àngel
-Martínez de Irureta, Anselmo: “De l’addicció o suma teoricopràctica, segons el
procediment de qué és inventor”
-Masifern, Ramon: “Lectura del seu llibre: La vida al camp”
-Massó López, Andreu: “La lluita social i el dret penal”
-Oller, Josep: “La taquigrafia”
-Oms: “Visita a la Diputació de Barcelona”
-Ors, Eugeni d/ Montoliu, Manuel de: “Visita a l’Institut d’estudis catalans”
-Paré, Antoni: “Lectura artística de poetes catalans contemporanis”
-Pla i Armengol, R Dr: “La qüestió social davant la higiene”
-Paulis, Joan: “ Feminisme Acció social davant la higiene”
-Petit, Cayetà: “ Vulgarització mentalista”
-Polit, Dr: “Visita a l’observatori Fabra”
-Ptjick, August: “Praga i altres ciutats” ( en esperanto i amb projeccions)
-Ptjick, August “La cultura de Bohèmia” (en esperanto)
-Pujulà i Vallès, Frederic: “Suïssa i el IXè Congrés Internacional d’esperanto”
-Ribera, Rovira: “Antologia de poetes portugueses” (lectures)
-Ribera, Rovira: “Atlàntiques” (lectura de poesies portugueses)
-Rico, Marcel·lí: “Lectura comentada: La cuestión social de Concepción Arenal”
-Rico, Marcel·lí: “Lectura comentada: Carta a un Señor de Concepción Arenal”
-Rigalt, Antoni: “Renaixement de la vidreria en Espanya”
-Rodón i Amigó, P. : “Lligaments artístics del teixit”
-Rovira Baylina, Ignasi: “Les teories del sistema nerviós emeses i acceptades fins avui,
¿Resolen alguna cosa concreta per els fenòmens atribuïts a l’histerisme?”
-Rovira Baylina, I. : “Quin és el funcionament del jo intern i el jo extern (o sia el
sentiment i el pensament en les diverses manifestacions de la vida humana”
-Rovira Baylina, I. : “La epilèpsia en els animals”
-Rovira Baylina, I: “La epilèpsia histèrica”
-Rovira Baylina, I. : “L’histerisme i la teoria admeses i a discutir del sistema nerviós”
-Rovira Baylina, I. : “El pensament i el sistema nerviós”
-Sara: “Visita d’una fàbrica tèxtil, Universitat Industrial i Ajuntament de Terrassa”
-Saló, Antoni: “De l’ornat i la il·lustració de llibres”

-Saló, Antoni: “Concepte de les arts tèxtils”
-Saló, Antoni: “Aspecte tècnic i artístic dels mosaics industrials”
-Sánchez Rojas, José: “Retrats de dones” (lectura del seu llibre)
-Santiveri, Jaume: “La digestió”
-Santos Oliver, Miquel dels: “Visita comentada a l’Ateneu Barcelonès”
-Sastre Sanna, Miquel: “L’assegurança popular contra la vellesa”
-Serrallach, Narcís: “Conducta a seguir per evitar les malalties genitals”
-Silvari: “Visita comentada a la Casa Editorial Seguí”
-Silvari: “Visita comentada a la Fundación Tipogràfica Neufville”
-Sucre, Josep Maria de: “El nu en l’art”
-Sucre, Josep María de: “Ernest Vendrell”
Sucre, Josep Maria de: “Visita comentada a la Sagrada Família, Hospital de Sant Pau,
Palau de Justícia i Parc Zoològic als membres de la Universitat Popular de la
Coruña”
-Tucat, Roc: “La Topografia”
-Tucat, Roc: “Topografia pràctica”
-Vidal Tarragó, Josep: “Organització obrera a la Casa Zeiss”
1914
-Aiguader i Miró, Jaume Dr. : “Les malalties professionals”
-Alarma, Salvador: “L’escenografia”
-Aloma, Josep Maria Dr. : “Concepte de la microbiologia”
-Andreu, Marià: “L’esmalt com expressió estètica. Història de l’Esmalt. El que es pot
fer amb l’esmalt”
-Argenté, Baldomero: “Les idees econòmiques del liberalisme anglès” (Teatre
Principal)
-Barba Ferrer, Bonaventura: “ Coneixements de productes comercials, industrials i
alimentaris”
-Barella, Josep Dr. : “La tuberculosi, malaltia social”
-Bergamín, Francisco: “Discurs als excursionistes de l’AEP a Madrid-Toledo”
-Besteiro, Julián: “Louis Blanc”
-Bofarull, Carles de: “Crestallaria”
-Bordas, Francesc Dr. : “L’ull des del punt de vista òptic, importància dels seus defectes
i correccions”
-Bzalgete, León: “La Démocratie selon Walt Whitman” (en francès)
-Cabeza, Miguel: “Babeuf”
-Cañadas, Francisco: “Karl Marx”
-Capdevila, Miquel: “El Greco i el seu Museu de Toledo”
-Carles, Dr. : “La Bacteriologia” (Cicle de vint classes amb visita demostrativa al
Laboratori Municipal de Santa Coloma)
-Celis, L.Dr. : “De la digestió”
-Josep Cembrano, Dr. : “Els banys de sol en la medicina contemporània”
-Cicle conferències sense determinar títol, amb la participació segons programa de:
Eugeni d’Ors, Duque de Tovar, Gabriel de Seailles i Jorge Corredor de la Torre.
-Clotet, Bonaventura Dr. : “L’herència nerviosa”

-Comas, César Dr./ Prió, Agustí Dr. : “La radiologia sota el seu aspecte mèdic social.
Aplicacions dels Raigs Roetgen. Accidents que poden ocasionar”.
-Cunill, Victor Dr. : “La immunitat a la llum de les modernes teories d’Erlich”
-Dorado Montero, Pedro: “La Naturalesa i la Història”
-Entzine, Antoni: “Electricitat industrial”
-Esmandia, Ricard: “El saintsimonisme”
-Ferran i Torras, Josep: “Lírica de Mistral”
-Font de Boter, M. Dr. : “Sordmuts psíquics. Defectes de llenguatge”
-Fustero, Ignacio: “La fotografia pràctica”
-Galí, Joan Bautista: “La unitat en el temps”
-Galí, Joan Bautista: “Climatologia Local”
-Gay, Vicente: “En los umbrales del Renacimiento”
-Gich, Josep Maria: “De Kingle a Max-Turmann”
-Gómez de la Serna, Javier: “Conferència als excursionistes de l’AEP a MadridToledo”
-González, Pedro Dr. : “Transcendència de la anafilàxia en la Medicina Moderna”
-Hernández Luna, Manuel Dr. : “Educació en higiene social i sexual”
-Herrera Raissig, Manuel: “Henry George”
-Jaén, Ramon: “Robert Owen”
-Jardí, Enric: “George Sorel i el sindicalisme”
-Langlois du Feu, V. : “L’educació física i la tuberculosi”
-Layret, Francesc: “Lectura comentada de Progreso y Miseria de Henry George”
-Lecuona, Josep Oriol: “Pro Cultura. Conferència a favor de la protecció dels animals i
les plantes, i contra les curses de braus”
-León, D.R. de: “Dibuix lineal, adorn, rentat, topogràfic i retolació”
-Lois, Paul: “Moviment obrer actual”
-Lorenzo, Anselmo: “Bakounine”
-Morera, Albert Lleó Dr. : “Les noves vacunacions”
-Martí Julià, Domènec Dr. : “Els desviats mentals en la vida pública”
-Masriera, LLuís: “L’Art dels joiells i de l’orfebreria”
-Massó i López, Andreu: “La qüestió econòmica a Espanya”
-Mella, Ricardo: “Proudhon”
-Montaner Castaños, Antoni: “Aspectes de l’Economia d’Adam Smith a Stuart Mill”
-Montoliu, Ciprià de: “Carlyle, Ruskin, William Morris, Walter Crane”
-Nin, Andreu: “El Falansterio”
-Ortega y Gasset, José: “Lassalle”
-Paraje, Manuel: “Fotografia pràctica”
-Paraje, Manuel: “Procediments per soldar diferents metalls”
-Pérez Ayala, Ramón: “Discurs inauguració curs 1914-1915”
-Piera, Antoni: “L’Art del jardí”
-Puig Sureda, Joan Dr. : “Les hèrnies i el treball”
-Pujol i Brull, Alfons Dr. : “L’intrusisme en la medicina”
-Pujolà i Vallès, F: “Viatge per Alemanya i Rússia” (en esperanto)
-Pujolà i Vallès, F. : “París i el Congrés Esperantista Internacional”
-Queraltó, Jaume Dr: “Aspecte social de la lluita contra la tuberculosi”
-Raduà, Enric O. Dr. : “Valor medico social de l’estadística”
-Renart, Dionís: “L’Art de les medalles”

-Ribas i Ribas, Enric Dr. : “La lluita contra el càncer”
-Ripoll, Francesc: “Els precursors cooperatistes de la Rochdale”
-Rius i Rius, Manuel: “Tradeunionismo”
-Rodríguez Ruiz, R. Dr. : “Reconeixement de la sofistificació de les substàncies
alimentícies”
-Roca, Josep Maria: “Els cuirs tallats i repussats a mà i les seves aplicacions”
-Rovira Baylina, Ignasi: “Psicologia general terapèutica”
-Rovira Baylinba, ignasi: “Estudi dels trastorns funcionals. En les enigmàtiques i
variades malalties morals”
-Rovira Oliver, Rosalino Dr. : “Importància social de la Creu Roja”
-Saló, Antoni: “Concepte de les Arts Tèxtils”
-Secció d’Idioma Francès: “Homenatge al professor de francès de l’AEP, Louis
Jordan”
-Smith, Franckeyer G. : “El concepte de propietat, segons Grocio, Puffendorf,
Hicneccio”
-Sucre, Josep Maria de: “La societat Fabiana”
-Sucre, Josep Maria de: “Cicle divulgatiu sobre els poetes de Catalunya i Castella”
-Suñé Medán, Lluís Dr. : “Perill de les supuracions de l’orella i del nas”
-Tallada, Josep Maria: “Socialisme d’Estat”
-Torras, Antoni: “Relligats”
-Torres García, Josep: “Pintura Decorativa”
-Valentí i Camp, Santiago: “Henri Bernstein”
-Vega Goldoni, Angel: “L’Art del Greco” (conferència pronunciada a la Casa-Museu
del Greco de Toledo, durant l’excursió de l’AEP)
-Vélez, Francesc Dr. : “Els infants deformes”
-Vidal i Tarragó, Josep: “La política popular de Menger”
1915
-Ainaud, Manuel: “Discurs inaugural any 1915-1916”
-Ainaud, Manuel/ Sucre, Josep Maria de: “Discurs inaugural cicle sobre la guerra
europea”
-Antón, Emili: “Presentació de la tasca pedagògica de l’Escola d’Atrassats i de
Sordumts”
-Arlubins, Joaquim: “El comerç barceloní enfront de les ciutats asiàtiques”
-Carcassona: “Visita comentada al Liceu”
-Cicle de Conferències sobre dret, legislació, economia política, assegurances i
mutualitat. Conferenciants: Moragas, Ruiz Ripoll, Salas Antón, M. Vinagre, i A. Massó
López.
-Cicle de medicina social. Conferenciants: “Drs. Josep Maria Bartrina, Ricard Botey,
Corominas Prats, Jaume Ferran, J. Giró Savall, Josep Grifols, Antoni Guàrdia, Constantino
Martínez, Andrés Martínez Vargas, Ricardo Moragas, Eusebi Oliver Aznar, José Torruella,
Avelino Martín, Victor Melcior, Martín Vallejo i Francisco de P. Xercavins.
-Damm, Xavier: “Visita a la fàbrica de cerveses “La Bohemia”
-Dolcet, Manuel Dr. : “Higiene popular en les seves relacions amb les causes i
prevencions de la ceguesa”

-Esbart de Rapsodes: “Sessions de poesia castellana contemporània: Ruben Darío,
Emilio Carrère, Juan Pujol, Nilo Fabra, J. Reissing, García Morales, Felipe Sassone,
Enrique de la Mesa, Ramón del Valle Inclán, Miguel de Unamuno, Sofía Casanovas,
Enrique Díaz Canedo, Joaquín Montaner, Rodríguez Marín, José Moreno Villa, Alberto
Ghiraldo, Salvador Rueda, Alonso Quesada, Eduardo Marquina, Francisco Villaespesa,
Muñoz Sanromán, Manuel Machado, Antonio Machado, Isaac Muñoz, Rodríguez Pinilla,
Ramón Pérez de Ayala, Juan Ramón Jiménez (10 sessions)
-Fabregat Trabal, J. : “Visita a la Seu barcelonina”
-Fontà, Joan B. : “Visita al Palau de la Generalitat”
-Fontà, Joan B. : “Visita a l’Institut d’Estudis Catalans”
-Fontà, Joan B. : “Visita a la Biblioteca de Catalunya”
-Felisart, Ramona: “La confecció per a senyores”
-Ferran i Torras, Josep: “El sentit patriòtic de l’excursionisme”
-Fuset, Dr. : “Visita al Gabinet-Laboratori de Zoologia de la Universitat de Barcelona”
-Godó, Bartomeu: “Visita als tallers de La Vanguardia”
-Layret, Artimide: “Física elemental”
-Layret, Francesc: “Conseqüències de la guerra”
-Llobregat, Ramon: “Visita al Gabinet i Museu de Física “La Mentora”
-Macià, Francesc: “El pervindré d’Espanya” (cicle guerra europea)
-Mañas Bouvé, Joan: “Pedagogia contemporània: Pestalozzi, Herbant, Bungo, Lipss,
Ziegle, Rein”
-Mañas Bouvé, Joan: “Tolstoi i Yasnaia Poliana”
-Mañas Bouvé, Joan: “La pedagogia d’atrassats en l’actualitat”
-Mañas Bouvé, Joan: “Pedagogia professional i universitària, individual i social”
-Mas, Adolf: “Conversa sobre l’art fotogràfic”
-Olivé, Enric: “L’Excursió per Núria i el Puigmal” (projeccions)
-Olivé, Enric: “Excursió al Montseny” (amb il·lustracions)
-Pont, Julio del: “Conversa de la Guerra”
-Rico, Marcel·lí: “Divulgació de les ensenyances de Henry George”
-Rico, Marcel·lí: “Les doctrines georgistas”
-Rubió i Borras, M. : “Algarades i costums dels estudiants”
-Serra i Pagès, Rossend: “Costums, creences i supersticions de Nadal”
-Sucre, Josep Maria de: “Discurs de presentació del cicle sobre la guerra europea”
-Tallada, Josep Maria: “La municipalització dels serveis”
-Unamuno, Miguel de: “Discurs inauguració curs 1915-1916”
-Vallardró: “Visita al Gas Lebon”
-Zabala, J.F. : “A través de l’objectiu”
1916
-Agell, Josep Dr. : “Problemes de la guerra. El desenvolupament de l’ensenyança
professional de l’obrer”
-Agell, Josep Dr. : “Problemes de la guerra. L’avenir de Catalunya exigeix el
desenvolupament de l’ensenyança per a obrers”
-Agell, Josep Dr. : “Campanya contra les mosques”
-Ainaud i Sánchez, Manuel: “El dibuix i l’educació estètica preparatòria”
-Ainaud, Manuel: “Les escoles belles i les escoles lletges”

-Ainaud, Manuel: “Presentació campanya Pro Escoles”
-Ainaud, Manuel: “Inauguració de les classes generals de l’AEP”
-Ainaud, Manuel: “Lloança a l’excursionisme”
-Ainaud, Manuel: “Pro construcció de locals escolars (pronunciada en el local de
Solidaridad Obrera)
-Ainaud, Manuel: “El que deuria fer-se perquè les escoles públiques de Barcelona
siguin higièniques i belles” (al local del CADCI)
-Ainaud, Manuel: “Les escoles belles i les escoles lletges” (a l’Ateneu Obrer Català de
Sant Martí)
-Ainaud, Manuel: “Pro unes escoles belles i higièniques” (al Centre Unió Gracienc)
-Ainaud, Manuel: “II Conferència de Cultura” (Consell de Pedagogia de la Diputació a
Canet de Mar)
-Ainaud, Manuel: “Converses íntimes dedicades als joves de l’Ateneu sobre l’art, la
vida i la família”
-Ainaud, Manuel: “Les belleses de la ciutat de Girona” (amb projeccions)
-Aragonés, Jacint: “Projeccions comentades de caire artístic i excursionista”
-Aragonés, J./ Suñé, Ll. : “Toledo i l’Escorial” (projeccions)
-Arlubins, Joaquim: “La gramàtica catalana”
-Arrault, Lleonart: “Pro Escoles belles i higièniques”
-Arrault, lleonart: “L’art del bon excursionista, de Joan Santamaria Munné”
-Balada, Enric: “Les escoles primàries a Barcelona, Espanya i l’estranger”
-Bergamín, Francisco: “Qüestions d’aprenentatge”
-Bertrand, Francesc: “Camprodon, Ull de Ter, Núria” (projeccions)
-Camprubí, Ramon: “L’excursionisme artístic, l’excursionisme científic i
l’excursionisme higiènic”
-Canalias, Anna: “En Joan Maragall”
-Canalias, Anna: “La poesia en la història”
-Capdevila, F./ Maella, Ll. : “Visita als Tallers Damians”
-Capmany, Aureli: “El folklore a l’escola”
-Capmany, Aureli: “La cançó popular catalana” (acompanyat pel músic Andreu
Fornells)
-Carreras Candi, Francesc: “Història de Barcelona”
-Carreras Candi, Francesc: “Mutació urbana i evolució artística de Barcelona, segles
XIII al XV”
-Carreras Candi, Francesc: “La Barcelona setcentista descrita i coneguda per
Cervantes”
-Carreras Candi, Francesc: “La topografia en la formació de Barcelona, a la llum de la
història”
-Carreras Candi, Francesc: “La unitat de la llengua catalana i la desunió ortogràfica”
-Carreras Candi, Francesc: “La plaça de Sant Jaume i l’Administració de la Ciutat”
-Carreras Candi, Francesc: “Excursió per la Barcelona vella”
-Carreras Candi, Francesc: “A la memòria de l’historiador i crític d’art senyor Salvador
Sampere i Miquel”
-Carulla, Valentí: “L’Extensió Universitària”
-Cicle de Conferències sobre “El Govern de la ciutat”, Conferenciants: W. Coroleu,
Joaquim Folch i Torres, J.M. Gich, J. Garriga Massó, F. Layret, A. Mas Yebra, Dr. Mer i
Güell, Antoni Muntaner, Francesc Puig Alfonso i José Zulueta.

-Clara, Oliveri: “La bona pedagogia”
-Claus, Salvador: “El tractament dels acers i tremp dels mateixos”
-Coll, Josep: “La necessitat de la construcció de nous grups escolars”
-Comas i Solà, Josep: “L’astronomia”
-Comas i Solà, Josep: “La relativitat de l’univers”
-Comas i Solà, Josep: “Visita nocturna a la Secció Astronòmica de l’Observatori
Fabra”
-Die i Mes: “Visita al Govern Civil”
-Dorado Montero, Pedro: “Socialisme i justícia social”
-Duran, Vicens: “Els bells racons de Blanes” (projeccions)
-Duran, Vicens: “Els bells racons de Saragossa” (projeccions)
-Duran, Vicens: “Santa Cristina (Blanes)”
-Fabregat, Josep: “Madrid i l’Escorial” (projeccions)
-Fernández, Emigdi: “Els mons en l’espai”
-Fernández, Emigdi: “La societat astronòmica d’Espanya i Amèrica”
-Ferran i Torras, Josep: “Importància de la mímica al teatre”
-Ferrer, Caterina: “La dona com a ser específic i com a ser individual. Missió de la
dona. La galanteria”
-Ferrer, Caterina: “La família: preocupacions socials, el que volen algunes dones”
-Ferrer Mayordomo, Caterina: “El feminisme”
-Ferrer Mayordomo, Caterina: “El matrimoni. Penalitat femenina”
-Gardó, Eladi: “Conclusions a la lloança de l’excursionisme”
-Gartside, L.S. : “El mètode mnemotècnic per aprendre l’anglès”
-Gilbergara, Antonio/ Sabater, Àngel: “L’Escorxador Municipal de Barcelona”
-Giner de los Ríos, Hermenegildo: “Llibres per formar una biblioteca de la joventut que
treballa”
-Godamel: “La Societat General d’Aigües de Cornellà”
-Gomard: “Visita a les instal·lacions de la Societat d’Aigües de Cornellà”
-Hedilla, Salvador: “Com es fabrica un aeroplà”
-Hedilla, Salvador: “Visita a l’escola d’aviació”
-Layret, Francesc: “Discurs inaugural curs 1916-1917”
-Luque Rodríguez, Antoni: “Visita a la fàbrica d’automòbils “La Hispano Suiza”
-Marín, M. : “Telefonia. Telefonia sense fils, telegrafia i telegrafia sense fils”
-Martínez Abellán, Pasqual: “L’Escola i la guerra”
-Martínez Gras, Ramón: “El nostre excursionisme marítim”
-Mas, Adolf: “Fotografia d’Art”
-Mas, Adolf: “Contrallums”
-Mestres, Apel·les: “Lectura comentada de les seves poesies inèdites”
-Novellas, Antoni: “La salut i l’excursionisme”
-Novellas, Antoni: “La ciència i l’excursionisme”
-Olivé, Enric: “L’excursionisme” (amb projeccions)
-Olivé, Enric: “El Montseny” (projeccions)
-Olivé, Enric: “Capellades” (projeccions)
-Pi i Sunyer, Josep Maria: “El dret i la classe obrera”
-Puig i Cadafalch, Josep: “Ensenyances que sosté la Diputació de Barcelona”
-Rahola, Frederic: “L’obra dels ateneus obrers”

-Rocamora, Ròmul S. : “Intensificació de les malalties secretes en la nostra societat;
causes greus i problemes jurídics socials”
-Rodríguez, J. Dr. : “Política sanitària”
-Rodríguez Codolà, Manuel: “Velazquez i el Greco”
-Rubió i Borras, Manuel: “Ramon Llull, com a pecador, asceta i savi”
-Sansalvador (de la Mancomunitat de Catalunya): “Discurs inaugural 1916-1917”
-Santamaria, Joan: “L’art del bon excursionista”
-Sastre, Antonio G. : “La Caixa Postal d’Estalvis. Utilitat social d’aquest servei i la seva
organització a Espanya”
-Serradell, Baltasar: “La Geologia”
-Sucre, Josep María de: “L’art i l’excursionisme”
-Sucre, Josep Maria de: “Per la construcció d’escoles noves”
-Suñé, Lluís: “Projecció comentada Excursió a Madrid-Toledo l’any 1914”
-Turró, Ramon Dr. : “Conferència en la visita dels socis de l’AEP al Laboratori
Municipal”
-Vidaurreta, Francisco Tch.: “Memòria Curs 1916”
-Vinagre, Manuel: “La nostra Campanya en pro de la construcció de nous edificis
escolars” (en el local del Centre Unió Republicana Gracienc)
-Winter, Ernest: “El problema social de l’aprenentatge”
1917
-Agell, Josep Dr. : “La lluita contra les mosques”
-Agell, Josep Dr. : “Conferència als socis de l’AEP que visiten l’Escola Industrial de
Vilanova i la Geltrú”
-Ainaud, Manuel: “Presentació del cicle sobre la problemàtica dels treballadors
després de la guerra europea”
-Ainaud, Manuel: “Les Escoles belles i higièniques” (Teatre Principal de Badalona,
Junta d’Instrucció Pública de l’Ajuntament de Badalona)
-Ainaud, Manuel: “Pro construcció de noves escoles” (al Círcol de Sans)
-Ainaud, Manuel: “Presentació del cicle sobre Metodologia”
-Aragonés, jacint: “Excursió pirenaica d’Andorra i estanys de Peguera” (amb
projeccions)
-Aragonés, Jacint: “De la vall d’Espot al cim de les Muntanyes Maleïdes”
-Alarden, Josep: “La nació bascongada i el seu admirable idioma”
-Clara, Oliveri: “El maestro, d’En Luis de Zulueta”
-Clascar, Frederic: “Visita a la Casa de la Maternitat”
-Colominas, Timoteu: “Cronologia dels claustres de Catalunya”
-Domingo, Marcel·lí: “Els problemes obrers que es plantejaran en acabar-se la
guerra”
-Esbart de Rapsodes: “Lectura poètica castellana: Villaespesa, Muñoz Sanroman,
Antonio Machado i Isaac Muñoz”
-Esbart de Rapsodes: “Lectura poètica castellana: Enrique Mesa, Valle Inclán, Miguel
de Unamuno i Rodríguez”
-Esbart de Rapsodes: “Poesia patriòtica catalana antiga i moderna”: M. Milà i
Fontanals, Adolf Blanch, Pons i Gallarza, Jacint Verdaguer, Teodor Llorente, Frederic
Mistral, Joan Maragall, M. Costa i Llovera, Gabriel Alomar, Miquel de los Santos Oliver,

Joan Alcover, Jaume Collell, Francesc Matheu, Frederic Rahola, Diego Ruíz, Emili
Guanyabens, Anton Navarro”
-Fernández, Emigdi: “Els sols de l’espai”
-Gandía, Emili: “Visita a la sala d’Empúries del Museu d’Arqueologia i Art Decoratiu,
relatiu a les excavacions”
-Ginavel, Joan: “De la cervàntica catalana”
-Juste, Dr. : “El perill de l’hipnotisme”
-Langlois du Feu, V. : “L’extensió cultural”
-Layret, Francesc: “Les qüestions financeres”
-Llombart, Pere: “Ensenyança de les ciències fisicoquímiques”
-Mañas, Josep: “El que és la química”
-Mañas, Josep: “Els mètodes de treball en els laboratoris químics”
-Marín, Manuel: “Telegrafia sense fils”
-Masriera: “Visita al Taller i Museu Masriera”
-Montoliu, Ciprià de: “Els espais lliures de les grans ciutats i els parcs populars”
-Nin, Joan: “Principis d’electricitat”
-Parunella, Josep: “Cultura i instrucció dels obrers”
-Parunella, Josep: “ Modernes orientacions pedagòquiques”
-Parunella, Josep: “L’estudi de la psicologia del nen segons la ciència i segons l’art”
-Pedro, Valentín de: “Lectura de la Oda a los ganados de Ruben Darío”
-Pedro, Valentín de: “Lectura de la Oda a las mieses de Pedro Lugones”
-Pedro, Valentín de: “La personalitat i l’obra del poeta Almafuerte”
-Pellicer, Josep Maria: “La reforma de les escoles”
-Pi i Sunyer, August: “Problemes fisiològics de la decadència de la raça”
-Pi i Sunyer, Josep Maria: “El dret i la classe obrera. Necessitat que aquesta té de
normes jurídiques”
-Pi i Sunyer, Josep M. : “Legislació social”
-Piñol, Josep: “Qüestions modernes d’educació”
-Prió, Bonaventura: “L’ensenyança moderna; qui és el seu fundador?”
-Puig i Cadafalch, Josep: “Els problemes dels treballadors després de la guerra”
-Rocamora, Ròmul S. : “Noves orientacions i mètodes per als estudis fonamentals
pràctics de gramàtica castellana i composició literària”
-Rodríguez Ruiz, R. Dr. : “Política sanitària”
-Serradell, Baltasar: “La geologia”
-Serradell, Baltasar: “Importància geològica de les aigües”
-Serradell, Baltasar: “Els fòssils”
-Sucre, Josep María de: “Estudi de l’obra i la vida de Rubén Darío”
-Sucre, Josep Maria de: “La poesia castellana actual”
-Torrents, Ermengol: “La ciutat d’Anvers” (projeccions)
-Valentí i Camp, S. : “Torres i Bages: l’ideòleg i l’home”
-Vázquez Yepes: “Cultura física desde el punto de vista psico-fisiológico”
-Vilanova, Oliva de: “A la memòria de Victor Balaguer”
-Winter, Ernest: “L’aprenentatge en el seu aspecte social”
-Zabala, J.F. : “Els Picos de Europa”
-Zabala, J.F. : “Muntanyes de Castella”
-Zabala, J.F. : “Converses fotogràfiques”
-Zulueta, Josep: “Concepte de sabiduria”

-Zulueta, Josep: “El sentit comú i la noció vulgar de les coses”
-Zulueta, Josep: “La noció científica de l’univers”
-Zulueta, Josep: “La classificació de les ciències”
-Zulueta, Josep: “Assumptes agraris”
-Zulueta, Josep: “Preparació per a l’estudi dels mètodes científics des del punt de vista
lògic, i de l’estudi d’aquells distints mètodes”
-Zulueta, Lluís: “Els problemes sobre la formació espiritual de la joventut”
1918
-Ainaud, Manuel: “Controvèrsies: La família, l’Estat, l’escola”
-Ainaud, Manuel: “Discurs d’obertura del cicle l’excursionisme i coneixements afins”
-Ainaud, Manuel: “Organització d’escoles d’adult” (a l’Escola Nacional)
-Aleu, Joana/ Font, Carme: “L’Ària des del segle XVI fins als nostres dies” (2 sessions)
-Amades, Joan: “Materials folklòrics recollits de viva veu del poble”
-Barceló, Frederic: “Lectura pública: En el Repòs de la trinxera, de F. Pujulà Vallès”
-Bardiola, Joaquim de (Mossèn) : “La botànica i l’excursionisme”
-Bardiola, Joaquím de (Mossèn) : “Visita al Laboratori Biològic de Sarrià”
-Bardiola, Joaquim de (Mossèn) : “Curs de botànica”
-Batista i Roca, Josep Maria: “Els elements etnogràfics i l’excursionisme”
-Bertrand, Francesc: “Espeologia”
-Bertrand, Marc-Jesús: “La dansa a través del temps”
-Bofill, Josep Maria: “Etnologia i excursionisme”
-Bosch Gimpera, Pere: “La prehistòria”
-Bosch Gimpera, Pere: “Començament de la vida històrica a Europa”
-Bosch Gimpera, Pere: “Visita al Laboratori d’Investigacions Arqueològiques de
l’Institut d’Estudis Catalans”
-Capmany, Aureli: “El folklore musical i l’excursionisme” (acompanyat al piano pel
mestre Ezequiel Martín)
-Carreras Candi, Francesc: “Nous camins a seguir en la toponímia catalana”
-Colominas, Timoteu: “L’excursionisme recercador de l’art de la nostra terra”
-Comas i Solà, Josep: “La meteorologia i l’excursionisme”
-Comas i Solà, Josep: “L’astronomia des de l’observatori Fabra”
-Comas i Solà, Josep: “Visita nocturna a la Secció Astronòmica de l’Observatori
Fabra”
-Danés, Josep: “Les masies catalanes” (projeccions)
-Ferran i Torras, Josep: “La bellesa artística de Manresa i Sant Benet del Bages”
-Ferran i Torras, Josep: “Tres lliçons de mímica teatral”
-Font, Carme: “Història de l’ària des del segle XVI fins als nostres dies” (piano J.
Altimira)
-Forteza, Guillem: “Poesia mallorquina contemporània”
-Fuster, Narcis: “Mutualitat infantil” (Unió i Defensa dels Montepios de Barcelona)
-Galí, Tomàs: “Astronomía popular” (amb projeccions)
-García Alsina, Jaime: “De l’educació física de la dona”
-Giralt, Sebastià: “L’Esbart Folklòric i la seva recerca de viva veu del poble”
-Giralt, Sebastià: “Lectures de rondalles i frases proverbials”
-Griera, Antoni (Mossèn) : “L’Estudi de la llengua i l’excursionisme”

-Griera, Antoni (Mossèn) : “Dialectologia”
-Layret, Francesc: “Problema fonamental que planteja la política moderna”
-Llongueras, Joan: “De la nostra cançó popular”
-Maluquer, Albert: “Pedestrisme i excursionisme”
-Martínez Ferrando, J. : “Poesia Valenciana contemporània”
-Martorell, Jeroni: “L’excursionisme i el patrimoni artístic nacional”
-Martorell, Jeroni: “Curs d’art”
-Massó Torrents, Jaume: “Elogi de la natura”
-Muntaner, Antoni: “La crisi dels principis democràtics”
-Olivé, Enric: “Impressions del Pirineu Català” (projeccions)
-Palet i Barba, Domènec: “La geologia i l’excursionisme”
-Parès, Jaume: “Ascensió al Montgrós (Montserrat)” (projeccions)
-Parunella, Josep: “Perills que ofereix el racionalisme en l’ensenyança de la ciència”
-Serradell, Baltasar: “Higiene i accidents en l’excursionisme”
-Sucre, Josep Maria de: “Aspecte social de l’excursionisme”
-Vila, Pau: “L’acció educadora més enllà de l’escola. Excursionisme escolar”
-Vila, Pau: “Sobre la seva actuació pedagògica a terres americanes”
-Zulueta, Josep: “Preparació per a l’estudi de mètodes científics”
1919
-Amades, Joan: “Costums de les aranyes”
-Amador,J: “Eugènica”
-Barnola, Joaquim(Mosèn): “El laboratori biològic de Sarrià”
-Bastarda,s Albert: “Sobre el projecte dels retirs Obrers”
-Bosch Gimpera, Pere:”Història antiga”
-Bosch Gimpera, Pere: “Les ciutats ibèriques”
-Brugués, A: “Les escoles d’aprenentatge aspecte educatiu”
-Cabós, Llorenç: “Psicologia educativa W H Pyle”
-Campalans, Rafael de: “Iniciació a l’estudi de la teoria de la ciència”
-Clara, Oliveri: “Les grans èpoques de la historia d’Europa”(Vuit conferències)
-Colominas, Timoteu: “L’arquitectura romànica”
-Comas i Sola,Josep: “La ciència i els conflictes socials”
-Comorera, Josep: “Analfabetisme espanyol”
-Cosialls, Manuel: “La criminalitat infantil: causes i remeis”
-Cicle de conferències de vulgarització d’estils arquitectònics : 1) Preromànic, 2)
Romànic, 3) Gòtic, 4) Renaixement, 5) Barroc, Conferenciants Pere Bosch
Gimpera,Timoteu Colominas i Jeroni Martorell.
-Cuellas Chaves, Zoito: “La poesia en Colombia”
-Domènec, Maria: “De feminisme”
-Farrès Puig, Eduard: “Visita al Hotel Ritz en construcció”
-Ferran i Torras, Josep: “La noblesa”
-Ferrer Puig, Eduard: “Visita comentada a l’Hotel Ritz en construcció”
-Gardó, Eladi: “Habitació barata i l’aspecte cooperativista”
-Gibert Viñas, Jacint:” Història de l’evolució de les races a través de la civilització
ibèrica (cicle de vuit conferències)
-Gibert Viñas, Jacint “Origen del cristianisme i la gnosis”

-Giralt, Emili: “Els problemes socials. Les habitacions a bon preu”
-Girona, Dr: “Manera d’organitzar Barcelona per al dia d’una epidèmia”
-Lasarte, Josep Maria:”El problema de les aigües”
-Maeztu, Ramiro de: “La crisi de l’humanisme”
-Maluquer, J :”Els retiraments obrers”
-Martín, Ezequiel: “Curset d’educació musical amb audicions de piano” (4 sessions)
-Martorell, Jeroní: “L’estil renaixement en la nostra arquitectura”
-Martorell, Jeroni: “L’art barroc a Catalunya”
-Martorell, Jeroni:”L’arquitectura gòtica a Catalunya”
-Massó Ventós, J: “Poesia Rossellonesa”
-Millet, Lluís:”La cançó catalana popular”
-Montúa, Josep: “Les reaccions naturals de Spencer”
-Pijuan, Josep: “Modernes orientacions sobre el treball”
-Pla i Armengol, R: “Solucions al nostre temps el problema social”
-Quitana, Joan: “Unes quantes visites al mar” (tres conferències)
-Raitchevich, Milorad de: “Impressions d’un periodista serbi de viatge per Rússia,
Japó, Xina, Sèrbia i altres països”
-Rivera, Josep: “L’excursionisme i la cartografia”
-Rivera, Josep “Contribució de l’excursionisme a la formació i perfeccionament dels
mapes”
-Rodríguez Codolà: “ La figura humana ennoblecida por el arte”
-Romeva Pau “L’associació Protectora de l’ensenyança catalana”
-Santacana, Dr: “ Visita al Museu Santacana de Martorell”
-Serra i Moret, Josep: “Socialització Agrària i Industrial”
-Serra Pagès, Rossend: “ El cançoner popular català”
-Serrano, Leonor: “ De feminisme”
-Serrano, Leonor: “Pedagogia social”
-Sucre, Josep Maria de “Homenatge a Josep Alarden”
-Tallada, Josep Maria: “Els moviments obrers contemporanis”
-Torras, César August: “Excursionisme i alpinisme”
-Turull, PM : “ Civilitat”
-Valls i Taberner, Domingo:” Història general d’Europa”
-Valls i Taberner, Ferran:” Història de Catalunya”
-Vilaseca, J:”Zamenhof i la seva obra: L’Esperanto”
1920
-AS: “Els caràcters: Savonarola”
-EA: “ Els caràcters Rosa Luxemburg”
-Argell, Josep:” Les escoles tècniques superiors”
-Ainaud, Manuel: “L’educació de la societat”
-Ainaud, Manuel: ”Els Caràcters. Marc Aureli”
-Arola Sala, Francesc: “Perspectiva artística” (20 lliçons)
-Bertrand i Pijoan, Lluís: “Esbós biogràfic de Seneca”
-Borja, Joaquim de: “El Museu Oceanogràfic”
-Bosch Gimpera, Pere: “La Universitat”
-Bosch Gimpera, Pere: “Els primers imperis i les primeres civilitzacions d’orient”
-Bosch Gimpera, Pere: “L’arquitectura preromànica a Catalunya”

-Busquets, Guillem: “ La reforma de les poblacions”
-Cabós, Llorens: “Ensenyament de l’aritmètica”
-Campany, Aureli: “Passat i pervenir de la cançó popular catalana”
-Clara, Oliveri: “Els ideals de vida i transcendència a l’escola”
-Cicle de conferències d’actualitat pronunciades al teatre Kursal (conferenciants :Eugeni
D’Ors, Julián Besteiro, Melquiades Álvarez, Baltasar Argemí, Alejandro Lerroux, Gabriel
Alomar, Luís de Zulueta, Salvador Albert i Francesc Layret)”
-Coll, Josep: “El valor social de l’educació”
-Coll, Ricard: “Ensenyament del dibuix”
-Cosialls, Manuel: “Ensenyament de la física i química”
-Controvèrsies Lliures: “ El materialisme i d’idealisme en la història”
-Controvèrsies Lliures : “Tolstoi i Kropotkin (les dues organitzades per la secció
d’estudis socials i polítics)”
-Domènech Cañellas, Marta: “El dret del sufragi universal”
-Ferran i Torras, Josep: “ Explicació geogràfica de la tragèdia Medea”
-Ferran i Torras, Josep: “ Historia de l’art”
-Ferran i Torras, Josep “Dues sessions clàssiques: Medea i Els perses”
-Figa, Pere: “Ensenyament de la història “
-Folch i Torres, Lluís: “Visita al grup Benèfic de Protecció a la Infància”
-Galí, Alexandre: “ L’edificació escolar en el concepte general de l’educació i amb
relació al mestre”
-Gallardo, Alfredo: “Literatura russa contemporània Andreiev”
-Gaudi, Antoni: “Comentari a la visita dels socis de l’AEP a les obres de la Sagrada
Familía”
-Giralt, Casimir: “L’obra de la Comissió de Cultura”
-González, Pere: “Visita al laboratori Municipal de Microbiologia”
-Gràcia, Hilari: “Ensenyament de la geometria”
-Homs, Eladi: “Idees sobre l’organització d’un ensenyament primari”
-Homs, Eladi: “Aspectes pedagògics de les classes per a obrers”
-Jané, Feliu: “Els caràcters: Sócrates”
-Lasarte, Josep Maria: “El proveïment d’aigües potables a Nova York”
-Langlois de Feu,V: “ Feminisme”
-Layret, Francesc: “Els problemes de la postguerra”
-Lleonart, Josep: “Els caràcters: Miguel Àngel”
- Lleonart, Josep: “Els caràcters: Benvenutto Cellini”
-Lleonart, Josep:”Rossa de Passió” (lectura del seu llibre)
-Llongueras, Joan: “ L’educació pel ritme a l’escola”
-Maeztu, Ramiro de: “La resurrecció dels gremis”
-Maluquer/ Salvador, Josep: “Retirs obrers”
-Martin Ezequiel: “L’educació musical” (amb audició de piano)
-Martin Ezequiel: “Els clàssics (amb audició de piano)
-Martin Ezequiel: “La cançó aplicada a la composició musical”
-Martínez Novella, A: “ Història de la medicina i de la higiene en el seu triple aspecte”
-Martorell, Artur: “Aspectes de l’educació estètica”
-Martorell, Jeroni: ”La reforma interior de Barcelona”
-Masriera, Artur: “Sobre els Perses d’ esquil”
-Massó Ventòs, Josep: “Estudi de l’obra de Huysmans”

-Massó Ventòs, Josep:”Els caràcters: Huysmans”
-Massó, Narcís: “l’educació dels tres als vuit anys”
-Massó, Narcís: “Educació moral”
-Massot, Antoni: “El sistema de taquigrafia Garriga”
-Molas, Isidre: “L’ Associació Catalana d’artistes”
-Montoliu, Manuel: “L’ensenyament de la gramàtica”
-Montoliu, Manuel : “Els caràcters: Ruskin”
-Montúa, Josep: “L’educació dels vuit als dotze anys”
-Montúa, Josep: “ Ensenyament del dret i el civisme”
-Olivé, Enric: “Exhibició gràfica de Mallorca” (projeccions)
-Ors, Eugèni d’ “Discurs inauguració curs 1920-1921”
-Ors, Eugèni d’: “La filosofia”
-Palré, Josep: “ Visita comentada al Museu Oceanogràfic”
-Parunella, Josep:” L’educació dels dotze als quinze anys”
-Parunella, Josep: “Ensenyament del treball manual”
-Parunella, Josep: “Memòria curs 1919- 1920”
-Parunella, Josep: “Els caràcters: Palysi”
-Pijoan, Julià: “Ensenyament de la geografia”
-Ribera i Rovira, Josep: “ Estudi de l’obra de Ferran Maristany”
-Ribera i Rovira, Josep: “Poesia lírica catalana”
-Ribera i Rovira, Josep: “ Poesia actual catalana”
-Romeva,Pau: “ La reforma de les Normals”
-Salas Antón, Josep: “Modernes orientacions socials” (Cicle de set conferències)
-Sanahuja, Carles: “Vida artística”
-Segarra, Ramon: “Commemoració 9è aniversari de la mort de Joan Maragall”
-Sensat, Rosa: “L’educació femenina”
-Serra, Ferran: “Ensenyament de la llengua”
-Serra Boldú, Valeri: “La cançó popular, llevat de l’art patrí”
-Serra Hunter, Josep: “Socialització agrària i industrial”
-Serrano, Leonor: “La dona davant la civilització moderna”
-Serrano, Leonor: “L’educació de la dona del demà”
-Serrano, Leonor “Pedagogia social”
-Simarro, José: “L’art actual”
-Sucre, Josep Maria de: “Aspectes de Don Joan Maragall”
-Tauler, Martí: “Ensenyament de les ciències naturals”
-Vidal i Tarragó, Josep: “Discurs inaugural curs 1920”
-Vidal Cuñer, Dr: “Ensenyament de l’higiene”
-Zulueta, Lluís: “ La pregària de d’incrèdul”
1921
-Aiguader i Miró, Jaume Dr: “Les cases barates i higièniques”
-Aiguader i Miró, Jaume Dr: “Nova tasca de l’Ateneu”
-Aiguader i Miró, Jaume Dr: “Els caràcters: Jean Paul Marat”
-Amades, Joan: “Passejada pels bells indrets de la Barcelona vella”
-Artís, Aveli: “ Lectura comentada de Matí de Festa”
-Batista i Roca, Josep Maria: “La llegenda a Catalunya”

-Bohigas, Pere: “ La Llegenda a Catalunya”
-Bordas, Francesc: “ Higiene professional i especialment malalties de la vista”
-Busquets, Guillem: “Urbanització de la ciutat”
-Cabeza, Miquel Dr: “El problema de la mortalitat infantil”
-Canto i Arroyo, Francesc: ”Excursionisme i turisme” (projeccions)
-Capmany, Aureli: “El Comte Arnau”
-Capmany, Aureli: “Don Joan de Serrallonga i en Roc Guinart”
-Capmany, Aureli: “Passat i pervenir de la cançó popular”
-Capmany, Aureli “Sessió de rondalles”
-Capmany, Aureli: “Jocs populars”
-Cachot Torroja, J: “El dumping i el moment actual de la política comercial”
-Canibell, Eudald: “Excursionisme i naturisme”
-Carreras Arnau, Tomás: “ La Llegenda a Catalunya”
-Carreras Candí, F / Grandia M/ Kirchber M/ Miquel i Planas R/ Riera, B: “Comentaris
sobre alguns punts de les normes de d’institut d’estudis Catalans”
-Ciervo, Joaquim: “El pintor Fortuny”
-Ciervo, Joaquim: “La ceràmica decorativa”
-Clara, Oliveri: “Nova campanya de l’Ateneu Enciclopèdic Popular”
-Co i Triola, Josep Maria: “Excursionisme i Turisme”
-Controvèrsia Lliure: “ Les conseqüències econòmiques de la pau de Keynes” (Secció
Estudis politics i socials)
-Coromines, Pere: “Elogi a les muntanyes”
-Creu, Ramon:” Visita comentada al Gas Lebon”
-Dalmau, Delfí: “L’esperanto idioma auxiliar internacional”
-Esbart de Rapsodes: “ Lectura pública d’ Electra de Sofocles”
-Escop, Ivan l’: “La paraula a Catalunya”
-Escop, Ivan l’: “Renaixement integral de la llegua catalana”
-Ferran Mayoral, Josep: “Cultura Hel·lènica”
-Ferran Mayoral, Josep: “Evolució del concepte de la ciència”
-Ferran i Torras, Josep: “L’art antic”
-Ferran i Torras, Josep: “Estudi de Sèneca”
-Galés, Emili: “Ignasi Iglésias”
-Giralt, Sebastià: “Discurs de cloenda en el repartiment dels premis del concurs de
l’aplec excursionista”
-Girona Trius, Manuel Dr: “ Les epidèmies, manera d’organitzar Barcelona per al dia
d’una epidèmia”
-Gras, Santiago Dr: “ Funcionament d’una oficina central d’higiene de Catalunya”
-Guardiet, Romà: “Excursió als Pirineus aragonès i Vall d’ Aran”
-Herrán, Francisco de: “Riquezas que atesora la Guinea Occidental Espanyola”
-Larruy, Ramon:” queda constituída la Federació Espanyola de deports de defensa i el
seu primer president será Ramón Larruy de l’AEP (14 gener, Embrió F Boxeo)
-Lasarte, Josep Maria: “L’ensenyament tècnic als Estats Units”
-López, Guillem: “El agua en las ciudades”
-Lleonart, Josep:” Els caràcters: Torcuato Tasso”
-Lleonart, Josep: “Els caràcters: J G Goethe”
-Lleonart, Josep: “Romàntics alemanys”

-Martin, Ezequiel: “Els nostres mestres” (acompanyat d’audició de cançons a càrrec e
la soprano Pepeta Alemany).
-Martin, Ezequiel: “Els grans romàntics estrangers”
-Martínez Sierra, G: “Romàntics Castellans”
-Martorell, Jeroni: “Passeig arqueològic per la ciutat”
-Martorell, Jeroni: “L’arqueologia d’Olerdola”
-Masseras, A: “Romàntics Italians”
-Massó Ventós, Josep: “Alfred de Musset. Víctor Hugo i Anfós de Lamartine”
-Meabe, Tomas:” Nuestro Tiempo”
-Mer i Güell, Dr: “L’assistència social des del punt de vista higiènic”
-Mias, Enric: “Importància social de l’higiene”
-Monturiol, Emili:” L’obra cultural i científica d’en Narcís Monturiol”
-Morera Galicia, M: “Romàntics anglesos”
-Ors, Eugeni d’: “Estudi de la filosofia”
-Ors, Eugeni d’: “Curset de filosofia”
-Parunella, Josep:” Els caràcters: Brooker T Washington”
-Petri, Llorenç: “La cinematografia”
-Petri, Llorenç: “La cinematografia en el porvenir”
-Puig i Saís, Dr: “El problema de la natalitat a Catalunya”
-Riera Robira, J: “Romàntics portuguesos”
-Sagarra, Ramon: “Lectura de fragments de La nit al Montgroni del poeta A. Bori i
Fontestà”
-Sagarra, Ramon: “Proemi a la vetllada en honor a Joan Maragall”
-Serrano, de Xandri, Leonor: “Lectura comentada: El metal de los muertos de Concha
Espina”
-Soldevila, Ferran: “Història Crítica”
-Solltje, R/ Seubring, G: “Impressions sobre un viatge a través d’Europa i els seus
propòsits de continuar la volta al món en Bicicleta amb el fi de fer un estudi sobre el
moviment esperantista mundial” (esperantistes holandesos)
-Sucre, Josep Maria de: “Els caràcters:Carriere”
-Torras, César August: “Excursionisme”
-Umbert, dr: “La lluita contra les malalties”
-Unuel, Manuel: “Essència i esdevenidor de la idea de la llengua internacional”
-Vadell, Jaume: “Vint anys de vida naturista”
-Via, Lluís: “Romàntics catalans”
-Vidal i Tarragó, Josep: “ Discurs de cloenda de l’aplec Excursionista de Catalunya de
1921”
-Vives, Salvador: “El problema de l’alcoholisme”
-Xalabarder, Dr: “Problema social de la tuberculosi”
1922
-Aiguader i Miró, Jaume: “Discurs cloenda a l’homenatge a Francesc Layret”
-Aiguader i Miró, Jaume: “La solució del problema de la casa higiènica ai a bon preu”
-Aiguader i Miró, Jaume: “Discurs inauguració curs 1922-1923”
-Ainaud, Manuel: “L’escola d’anormals”
-Ainaud, Manuel: “Les classes generals de l’AEP”

-Argenté, Baldomero: “L’església i els obrers”
-Batista i Roca, Josep Maria: “Geografia Humana”
-Benet, Rafael: “Les escoles modernes de pintura”
-Blanch, J: “ Viatges per Espanya: La fermosa terra gallega”
-Blavia Pinto, Antoni: “Els presoners de Lleida. Causes que aconsellen les
commutacions de la pena”
-Bofarull: “Visita a la nova casa de Correus”
-Borras, Enric: “Monòleg de l’obra d’Ignasi Iglésias”
-Bosch Gimpera, Pere: “La cultura hel·lènica”
-Bosch Gimpera, Pere: “Els cursos de divulgació cultural de l’Ateneu Enciclopèdic
Popular”
-Campalans, Rafael: “L’educació professional”
-Campalans, Rafael: “Els problemes de l’educació del Poble”
-Capmany, Aureli: “Audició popular de Ronsalles”
-Carrión, Ambrosi: “Literatura grega”
-Carrión, Ambrosi: “El teatre i el Poble”
-Carrión, Ambrosi: “El teatre en son aspecte social”
-Cembrado,Josep Dr: “Evolució de les creences”
-Cicle conferències d’actualitat: Conferenciants: Salvador Albert, Josep Bofill i Matas,
Josep Casanovas, Lluis Companys, Marcl·li Domingo, Francesc Macià, Carles Pi i Sunyer,
Rafael Rucabado, Àngel Samblancat, Salvador Seguí “
-Codina Ferrer, Ascensió: “Una excursió científica a Algeciras, Tanger i interior del
Marroc per la Zona d’influència espanyola”
-Companys, Lluís: “En Layret”
-Curet, Francesc: “El teatre en so aspecte social”
-Crespo Crespo, Ricard: “Conseqüències del concepte general i filosòfic del naturisme i
per a la medicina i la societat”
-Domènech, Cristòfol de : “Pompeu Gener, Filòsof”
-Domingo, Marcel·li : “Francesc Layret”
-Domingo,Pere: “Sobre el paludisme”
-Duran i Reynalds: “Inauguració curs 1922”
-Duran Ventosa, Josep: “La Torre de Vori i les Cases Barates”
-Escriu, Pere Dr: “Principis de Biologia”
-Esteve, Martí:” L’ideal nacionalista i la tasca d’aprendre”
-Ferran i Mayoral, Josep: “L’amic Oliveri Clara”
-Ferran i Torras, Josep: “L’art crític”
-Fornell, Joan: “Mossèn Jacinto Verdaguer”
-Francés, Josep Maria: “Els infants i llur educació”
-García Brustega, Dr: / Marzo Crespí, Dr/ Sanchís Bergón, Dr/: “Conferència dedicada als
practicants i llevadores de Catalunya amb il·lustracions”
-Gibert, Vicens M: “La cançó popular catalana”
-Gorga i Artigues, Pere: “El retir obrer obligatori”
-Iglésias, Ignasi: “Comentaris de la seva obra”
-Junoy, Josep Maria: “La Torre de Vori i les Cases Barates”
-Lamo o’Neil, Regina: “El cooperativisme”
-López, Pius: “El concepte de l’economia política”
-Martín Ezequiel: “L’educació musical”

-Martín Ezequiel : “La Secció d’excursions”
-Martín Ezequiel: “Les obres romàntiques (audició de piano)
-Martínez Novella, A: “La expresión del rostro”
-Martorell, Gregori:”Història de Catalunya aplicada a l’agricultura”
-Martorell, Jeroní: “Monuments històrics de Barcelona (quatre conferències amb visita
a la Barcelona històrica)
-Maurin, Joaquim: “Impressions al retorn de Rússia” (tres conferències)
-Mira, Emilie Dr: “Principis de psicologia”
-Mira, Emilie Dr: “ Els defectes de la beneficència Municipal a Barcelona”
-Mira, Emili Dr: “Por Hospitals”
-Navarro Costabella, Josep: “La Secció d’estudis Polítics i socials”
-Olwer, Nicolau d: “J W Goethe”
-Omar i Gelpí, Josep: “En l’aniversari de la mort d’ Oliveri Clara”
-Ors, Eugeni d’: “ Principis de filosofia”
-Ors, Eugeni d’ : “Discurs d’obertura del crus 1922 de la secció d’estudis polítics i
socials de l’AEP”
-Ortés, Joan: ”Riegos y Fuerzas del Ebro” (la Canadenca)
-Parunella, Josep: “Evolució del concepte d’educació”
-Pi i Sunyer, August: “Evolució del concepte d’educació”
-Pi i Sunyer, August: “La fam dels pobles”
-Pou i Sabater, Josep M:” Orientacions a les Joventuts d’Esquerra Catalana”
-Puig i Ferrater, J: “El teatre en son aspecte social”
-Rocamora, Ròmul S: “Qüestions de dret i d’economia”
-Rocamora, Ròmul S “Concepte econòmic i jurídic de les tases...”
-Rocamora, Ròmul S “Normes Fundamentals, en lo econòmic, per a el proletariat
militant”
-Royo, Josep: “La Secció d’Economía de l’AEP durant el curs 1921-1922.”
-Rubió i Borras, Manuel: “Les universitats espanyoles i especialment les catalanes
davant la Història (en la visita dels socis de l’AEP a la Universitat de Barcelona”
-Rubió i Borras, Manuel: “L’evolució de les Universitats en Espanya”
-Salas Antón, Joan: “L’evolució de les idees socials”
-Seguí, Salvador: “Els problemes socials en el nostre país”
-Serra i Moret, Manuel: “Les forces morals de la revolució”
-Serrano Batanero, José/ Barciso Fernández Boixader: “El moment polític i social de
Catalunya vist per dos advocats madrilenys”
-Serrano Batanero, José: “Els errors de la Justícia”
-Sol, Romà: “La importància de l’excursionisme”
-Solà Ferrer, Maria:”L’obra educativa i de desvetllament que ve a complir la Jove
Atlantida”
- Solà Ferrer, Maria: “La vida natural i el perfeccionament de l’home”
-Simarro, Luis: “Dels drets de l’home i la seva defensa”
-Valls i Taberner, Joan: “L’edat Mitja”
-Vergés, Pere: “L’escola del mar” (amb 48 projeccions)
1923
-Aiguader i Miró, Jaume:”Discurs en l’actuació cívica contra el terrorisme”

-Aiguader, J/ Campalans,R/ Casals/ Maurín, J/ Peiró, J/ Pestanya, A: “Per la pau social
contra el terrorisme”
-Amades i Gelats, Joan: “Comentaris folklòrics sobre les cançons populars
cavalleresques”
-Amades i Gelats, Joan: “Per l’esperanto”
-Barraquer, Lluís Dr: “Diagnòstic i tractament quirúrgic dels tumors del cervell”
-Barriobero i Herranz, Eduardo: “Els drets de l’home”
-Batista i Roca, Josep: “Etnografia”
-Benavent, Guillem: “Botànica”
-Benet, Rafael: “L’escultura comparada del cristianisme i del Renaixement”
-Bertrana, Prudenci: “La crítica i el patriotisme”
-Bertrand, Manuel A: “Estudis superiors de llengua francesa a través de les figures
cabdals de la França”
-Bertrand, Manuel A: “Estudis de Voltaire” (en francès)
-Bonmeson de Verdaguer, F: “ Visita comentada a l’institut de cultura i biblioteca
popular per la dona”
-Bosch: “Visita comentada al grup Baixeras”
-Bosch Gimpera, Pere: “Les lletres i la cultura clàssica antiga davant la història”
-Capo, Nicolás: “La trofologia pràctica”
-Cardó, Cardó: “Filosofia medieval”
-Campalans, Rafael: “Paraules d’un socialista als estudiants de Catalunya”
-Campalans, Rafael: “Converses socialistes”
-Capmany, Aureli: “Sessió de rondalles”
-Carreras Candí, Francesc: “Institucions de l’edat Mitja”
-Converses Lliures: “La família ( Secció estudis polítics i socials)
-Dolcet., Manuel Dr: “nocions de anatomia i fisiologia de l’ull”
-Dolcet., Manuel Dr “La llum i la vista i la seva relació amb les professions”
-Dolcet., Manuel Dr “Ferides dels ulls en els accidents del treball”
-Domingo, Marcel·li: “ Nacionalisme i sindicalisme”
-Duran i Canyameres, Josep: “De l’excursió a Itàlia”
-Duran i Canyameres, Josep: “Arquitectura moderna”
-Escriu, Pere Dr: “Principis de biologia”
-Fernández Emigdi: “Astronomia general”
-Ferran Torras, Josep: “L’art antic”
-Ferrandiz, Vicenç: “El xarampió i el seu tractament natural”
-Frobenius, Lleó: “La cultura de l’Atlàntida”
-Gali, Alexandre: “El problema de la cultura popular”
-Ken, Wo: “La jove Xina” (professor Xinès en esperanto)
-Lamo, Regina O: “Acció femenina del cooperativisme”
-Majordom: “Visita comentada al Liceu”
-Martín Ezequiel: “Educacuó musical”
-Martínez Otazo, Emilià: “Els caràcters: Hermenegildo Giner de los Ríos”
-Martorell, Jeroni: “Visita comentada a l’antiga Tarraco”
-Mileo, Cèsar: “L’idioma Italià”
-Mira, Emilio Dr: “Principis de psicologia”
-Nelken, Margarita: “La condició social de la dona a Espanya”
-Partes i Barba, Xavier: “Una excursió per Galicia”

-Parunella, Josep: “Evolució del concepte d’educació”
-Pestaña, Àngel: “El terrorisme a Barcelona”
-Pi i Sunyer, August: “Evolució del concepte d’educació”
-Pou i Sabater, Jose Mª: “El nacionalisme i la cultura com a foment i garantia per a la
resolució dels problemes moderns”
-Revilla, Amador: “L’home de ciutat i l’esperit de Jove Atlàntida”
-Revilla, Amador “Lectura comentada de “El hombre y la Tierra de Eliseo Reclús
-Salas Anton, Josep: “Modernes orientacions socials”
-Serra Hunter, Jaume: “Introducció a la filosofia grega”
-Solà, Maria: “El XV Congrés Universal d’Esperanto celebrat recentment a
Nuremberg”
-Soler Poch, J: “Un viatge per Itàlia”
-Soriano, Miquel: “Curs teòric i pràctic de fotografia”
-Tejero, Lluís: “Estudi i projecte per a higienització de les ciutats”
-Toda, Eduard: “Els pagesos de remença”
-Xirau, Joaquim: “ De Descartes a Hegel”
1924
-Aiguader i Miró, Jaume: “Educació cívica”
-Aiguader i Miró, Jaume: “La lluita per la salut”
-Ainaud, Manuel: “Cultura escolar”
-Albareda, Vicens: “Les vivendes i els contractes de llogaters”
-Amorós, Josep: “L’Antiga organització del treball en gremis”
-Badia, Pau/ Soler, Josep Mª : “La gimnàstica amb Skies”
-Batista i Roca, Josep M: “Etnografía”
-Borell, F: “L’esperanto, idioma universal”
-Bosch Gimpera, Pere: “Les lletres i la cultura clàssica davant de la història”
-Bosquest, P / Costa, J / Gil,J: “Nostre estiueig Pirinenc”
-Bosquest, P / Costa, J / Gil,J: “De l’excursió amb campament a Viella”
-Canivell, Eudald: “Evolució del gravat”
-Capdevila, Josep: “Filosofia de l’art”
-Capdevila i Balanzó, Josep M: “Qüestions d’estètica”
-Castro, Josep: “La pau moral del naturisme”
-Cervera, Lanadre: “Endocrinologia”
-Compte, Jaume: “Filosofia de l’heroisme”
-Conca, Vicens: “Neurastènia i nocions fonamentals de la tuberculosis, terapèutica i
tropologia”
-Creixells, Joan: “Filosofia medieval”
-Dalmau, Delfí: “Idealisme i materialisme en els moviments polítics i socials”
-Domènech, Cristòbol de: “Cultura del Poble”
-Duran i Cañameras, Félix: “Arquitectura catalana”
-Escriu, Pere Dr: “Principis de biologia”
-Farnés, Maria: “La taquigrafia”
-Fernández, Emigdi: “Astronomia general”
-Gallart, Josep: “Higiene municipal”
-Garcés, Tomàs: “ En Jacinto Verdaguer”

-Gardó, Eladi: “Cooperativisme”
-Guilera, Lluís G Dr: “La lluita contra el càncer. El que el poble pot aportar en ella”
-González Asensio, Fèlix: “Reglamentació i abolicionisme (cicle d’habitatges socials)
-González Asensio, Fèlix: “El problema social de l’ Hetairismo”
-Hostench, Francesc: “legislació social”
-Marcet, Jaume:”Geologia”
-Mestres, Apel·les: “Consideracions sobre la Cançó Popular Catalana”
-Mira, Emili Dr: “Principis de psicologia experimental”
-Parunella, Josep: “Evolució del concepte de pedagogia”
-Pellicer, Emili: “La pràctica de la gimnàstica en l’esport”
-Pericot, Lluís: “Història de la civilització europea”
-Pi i Sunyer, Josep M: “Engrandiment de la ciutat”
-Plana, Alexandre: “El teatre d’Àngel Guimerà”
-Pons Bartra: “Una excursió per l’Alt Egipte, descrivint Tebas (amb Projeccions)
-Raventós, Manuel: “Hisenda Municipal”
-Rey, Ramon C: “El naturismo como medio de regeneración humana”
-Rey, Ramon C: “Nuestra alimentación propia”
-Rey, Ramon C:” Origen y causa de los parásitos en el hombre”
-Riba, Carles: “L’Odissea”
-Royo, Josep: “Dotze des de campament a la Vall de Sant Maurici”
-Salas Anton, Josep: “Les cases barates”
-Sassone, Felip: “Influència de la poesia hispanoamericana en la poesia espanyola”
-Secció d’Esperanto: “Lectura dels poemes premiats en Esperanto durant el XII
Congrés d’esperanto a Palma de Mallorca”
-Serra Hunter, Jaume: “Filosofia comparada de l’Orient de Grècia”
-Sucre, Josep Maria: “En Joan Maragall”
-Valls i Taberner, Ferran: “Estudis sobre l’edat mitjana”
-Xirau, Joaquim: “Cultura relativista”
-Xirau, Joaquim: “L’humanisme i la cultura moderna”
1925
-Achile Bertrand, M: “Anatole France poete clasique et philosophie de la vie sociale
moderne”
-Aiguader i Miró, Jaume: “La sanitat de l’habitació” (a la cooperativa la Flor de Maig)
-Amades, Joan: “La Kataluna popolkanto (en esperanto)
-Borrel, Josep: “L’esperanto idioma fàcil”
-Bosch Gimpera, Pere: “Les lletres i la cultura clàssica: Grècia i Roma i la formació de
les seves civilitzacions”
-Bosch Gimpera, Pere: “L’expansió de la civilització clàssica en l’antiguitat”
-Bosch Gimpera, Pere: “ L’herència de l’antiguitat clàssica a l’edat mitjana”
-Bosch Gimpera, Pere: “El gran renaixement i la literatura i l’art de l’antiguitat
clàssica”
-Capmany, Aureli: “La dansa popular a Catalunya (piano Joan Tomàs)
-Castro, Josep: “El tifus i el naturisme”
-Cervera, Leandre: “Endocrinologia”
-Comella, Josep: “Solfeig i Piano”

-Dalmau, Delfí: “Història de Suïssa” (en esperanto i projeccions)
-Durán i Cañameras, Félix: “Història de l’arquitectura catalana” (sis conferències)
-Durán i Cañameras, Félix: “Conferència d’orientació a l’excursió a Arles, Avignon,
Nimes i Montpelier”
-González, Pere: “Bacteriologia: estudi i anàlisi de les aigües”
-Grau Casas, Jaume: “L’esperanto: Llengua internacional”
-Marcet, Jaume: “Els elements fisiogràfics que caracteritzen Catalunya”
-Marcet, Jaume: “Els afloraments minerals oferts per l’estructura geològica”
-Marcet, Jaume: “La fisonomia geogràfica de les comarques catalanes, creades per
l’estructura geològica”
-Martín, Ezequiel: “Educació musical El Romanticisme”
-Martín, Ezequiel: “Educació musical. El classicisme”
-Martín, Ezequiel: “ Educació musical: Beethoven, Shubert, Shuman”
-Martín, Ezequiel: “Educació musical: Weber, Mendelsonh, Shopin”
-Mestres, Apel·les: “Parlem-ne de la cançó popular”
-Olivé, Enric: “Excursió a Itàlia de l’Ateneu Enciclopèdic Popular”
-Revilla, Amador: “Mitjans tel·lúrics”
-Revilla, Amador:: “Reivindicació de Maquiavel”
-Revilla, Amador: “Lleis particulars i lleis generals”
-Revilla, Amador: “Cultura”
-Revilla, Amador: “Sòcrates i la immortalitat”
-Revilla, Amador: “Lectura comentada de El Hombre y la Tierra de Eliseo Reclús”
-Riba, Carles: “Cicle sobre la literatura clàssica grega”
-Serra Hunter, Jaume: “Cultura Oriental i Hel·lenisme: Les primeres idees filosòfiques
dels grecs i la seva influència a l’Orient”
-Serra Hunter, Jaume: “ La filosofia comparada en l’Orient i Grècia”
-Sucre, Josep Maria: “Homenatge a Josep Ferran i Torras”
-Sucre, Josep Maria: “L’obra literària de Joan Maragall”
-Sucre, Josep Maria “Joan Maragall anecdòtic Aspecte dels seu quaranta anys”
-Tomàs, Joan: “La dansa popular catalana”
1926
-Amades, Joan: “Comentari a la Sessió de Cançons Cavalleresques”
-Bosch Gimpera,Pere: “La influència de la cultura grega a la Mediterrània”
-Bosch Gimpera,Pere: “La influència grega a l’Àfrica, Itàlia i França”
-Bosch Gimpera,Pere: “La influència grega a les civilitzacions prehistòriques del centre
d’Europa”
-Bosquets, Pere: “Comentari a les projeccions pirinenques”
-Bosquets, P/Cost,J/Gil,J: “Conversa amb projeccions sobre la Regió de la Maladeta”
-Bover, Francesc: “Les danses del Penedès”(amb il·lustracions)
-Capmany, Aureli: “Les danses populars catalanes” (amb la col·laboració de l’esbart
Català de Dansaires).
-Estasen, Lluís: “Comentari i projeccions hivernenques”
-Ferrandiz, Vicens Ll: “Malalties de les vies respiratòries”
-Ferrandiz, Vicens Ll: “Conversa sobre culinària excursionista”
-Nasarre, Àngel: “Odissea d’un periodista americà”

-Nasarre, Àngel: “Contra les curses de braus”
-Olivé, Enric: “Diapositives comentades de l’excursió a Mallorca”
-Olivé, Enric: “Conversa amb projeccions sobre la Cerdanya”
-Planella, Frederic: “La tasca poètica de Casa i Amigó”
-Revilla, Amador: “La tasca de l’Ateneu”
-Revilla, Amador: “Lectura comentada de Guillermo Tell d’Eugeni D’Ors
-Sanz, Josep M: “El problema de l’ensenyança a Espanya”
-Sarrà Serravinyals, S: “Xenius: La nova promoció davant la campanya de descrèdit
orsià”
-Secció de Literatura i Belles Arts:” Homenatge a Anatole France”
-Sola, Marià Dr: “Teoria de la immunitat “ (en esperanto)
-Torrubia, Dr: “ Tractament natural de les ferides”
-Vaqué, Ramon: “La vida, l’home i la mort”
1927
-Apraix,Àngel: “Història d’art”(projeccions)
-Aragay,Amadeu:”La ciutat i el camp”
-Batista i Roca,J M:”Història de l’excursionisme” (tres conferències)
-Bellido, Jesús M:”La vivisecció i l’antiviseccionisme”
-Busquets,Tomàs Dr: “Higiene mental”
-Busquets,Tomàs Dr: “L’herència neuropàtica i psicopàtica, mitjans de guardar-se
d’ella i de combatir-la”
-Capo,Nicolàs:”La ciència de l’alimentació cultural de l’home”
-Cerqueu-lo:”L’esquí i l’excursionisme”
-Cortés, Cayetà: “La vida dels vegetals”
-Cuatrecasa, Josep Dr: “Els grans grups botànics”
-Chinchilla, Enric: “El clor i alguns dels seus derivats”
-Chinchilla, Enric: “La química”
-Danés, Antoni P: “Contrast entre la concepció hel·lènica i la concepció francesa de la
democràcia”
-Duran i Cañameras, Fèlix: “L’Escola provençal, influències orientals”
-Duran i Cañameras, Fèlix: “Escultura gòtica: els durats, els materials, els instruments”
-Duran i Cañameras, Fèlix: “Escultura gòtica: iconografia, caràcters escultòrics”
-Duran i Cañameras, Fèlix: “Escultura romànica catalana”
-Esbart d’Esports de Neus: “L’esquí i l’excursionisme”
-Febrer, Joaquim: “Astronomia”
-Febrer, Joaquim: “El nen i l’home de demà”
-Gorga Artigas, Pere: “El subsidi als obrers en atur forços”
-Grau Queralt, Josep: “L’esperanto idioma fàcil”
-Langlois du Feu,V: “instrucció i educació”
-Marcet, Jaume Dr: “La fisiografia i l’estructura geològica”
-Martín Ezequiel:” Com deu haver de cantar el poble”
-Martínez Monforte de Lemos, S:” J Ortega y Gasset : La seva obra i les seves teories:
“Estética, amor, fe”
-Martínez Novella,Antoni: “El naturisme en els diversos aspectes”
-Mira, Emili Dr: “Psicologia”

-Montsalvatge, Xavier/ Rahola, Carles/ Pla, Joaquim/ Palol, Miquel de/ Sucre, Josep M/:
“A la memòria de Xavier Montsalvatge”
-Muñido, Rafael: “El dret i els conflictes socials”
-Ors, Eugeni d’: “Discurs en l’acte inaugural del nou curs”
-Planella, Frederic: “Història de la legislació espanyola, fins la nova recopilació de Felip
II”
-Pou i Sabater, Josep M: “La responsabilitat dels homes davant del dret” (A l’Ateneu
de Vilanova i la Geltrú)
-Revilla, Amador: “La maternitat i ‘idealisme de les cooperatives”
-Revilla, Amador: “Miguel de Cervantes”
-Revilla, Amador: “Breus comentaris sobre el Quixot”
-Royo, Josep: “Per les valls de Tona , Gabarnie i Broto” (projeccions)
-Royo, Josep: “Per les Regions de l’Ariège i el Carlit”
-Secció d’Excursions: “Una excursió al Pirineu Francès-aragonès”
-Secció de Literatura i Belles Arts: “Acte dedicat a Joaquim Folguera”
-Serra Hunter, Jaume: “La metafísica”
-Serra Hunter, Jaume: “Curs d’iniciativa doctrinal filosòfica”
-Serra Hunter, Jaume “La filosofía”
-Trias de Bes, Josep M: “Dret internacional públic”
-Trinxet, Dr: “Medicina Legal”
-Valldeperas, Josep: “Poesia popular”
-Vilanova, Antoni: “Teoría Cel·lular”
1928
-Amades, Joan: “teatre popular”
-Andreu/Bosquets/ Costa/ Gil/: “Una passejada pel Pirineu Franco espanyol”
-Arola, Bernat: “Poesia moderna”
-Arquer, Jordi: “Tres temes obrers”
-Balbuena, Romà: “L’esmalt sobre vidre i vidrieries artístiques”
-Benet, Marc:”La cultura física”
-Benet, Marc: “La novel·la catalana actual”
-Bianco, Antonio: “Conferència tècnico publicitària”
-Blasi Vallespinosa, Francesc: “Un viatge a Rússia”
-Bonada Fàbrega, Julià: “Lectura del drama en prosa y verso Pilar (La princesa de la
Fàbrica)”
-Borralleras, Joaquim: “Conferència als socis de l’AEP que visiten la Biblioteca de
l’Ateneu Barcelonès”
-Bosquets,Pere: “Comentari i projeccions de les ascensions i campament de Sant
Maurici”
-Capdevila, Lluís: “L’actual moment del teatre català”
-Capmany, Aureli: “Cançons i rondalles infantils” (piano Ezequiel Martín , i la coral
dels nens del Patronat obrer de Sant Miquel del Port).
-.Duran Cañameres, Fèlix: “L’escultura gòtica a Catalunya”
-Esterlich, Joan: “Discurs inaugural 1928-29 :L’orientació de la nostra cultura”
-Ferran Mayoral, Joan: “Idea d’una cultura superior”
-Ferran Mayoral, Joan: “La cultura i el poble”

-Galès, Emili: “Discurs inaugural curs 1928-29”
-Cardó, Eladi: “XXV Aniversari de la fundació de l’Ateneu Enciclopèdic Popular”
-Gorga Artigas,Pere: “Subsidi sobre l’atur forços” (a l’Ateneu Naturista Eclèctic)
-LLongueras, Joan: “Obra i personalitat de Pep Ventura”
-Llongueras, Joan: “Pep Ventura a través de les seves tonades” (Il·lustracions musicals
d’Albert Martí i la col·laboració de la Joventut Sardanista Pep Ventura)
-Lluhí i Vallescà, J: “Trajectoria històrica del liberalisme”
-Martín, Ezequiel: “Cançons amoroses” (audició de piano i cantades per Enriqueta
Mas)
-Martín, Ezequiel: “Cançons humorístiques (interpretades per Enriqueta Mas)
-Mestres, Apel·les: “Proemi al cicle de cançons populars catalanes”
-Morales,Maria Luz: “La canço popular de Nadal a Castella”
-Olivé, Enric: “L’excursió a Suïssa (projeccions)
-Pou i Sabater, Josep M: “Cultura popular”
-Revilla, Amador: “Glossa als pensaments de Mar Aureli”
-Revilla, Amador: “Consideraciones sobre cultura popular”
-Revilla, Amador : “L’individualisme en la seva funció socialitzadora”
-Revilla, Amador: “Breus comentaris al Don Quijote de la Mancha”
-Rofes, Cosme: “El camino de la felicidad de Víctor Putched”
-Sánchez, Enric: “Ràdio Barcelona”
-Sánchez Cordobés, Enric: “La radio”
-Secció d’excursions:” Unes ascensions des d’un campament a Sant Maurici”
-Secció d’excursions: “Conferència i projeccions de les Maleïdes, Vall d’Aran i Alt
Pallars”
-Serra Hunter, Jaume: “El mecanisme del pensament”
-Torra Basols, R Dr: “Higiene mèdica”
-Torres Tribó, Josep: “Tres conferències sobre el teatre”
-Utrillo, Jaume:”Factors de distribució de la població en el món: geogràfica, ètnica,
psicològica, econòmica i social. Zones de despoblació de Catalunya”.
-Vila,Marc Aureli: “La personalitat i l’obra de Simón Bolivar”
1929
-Amades, Joan : “En el XXV aniversari de la Secció d`Excursions”.
-Aubedón, Joan : “L`anunci-premsa. La seva modalitat pràctica”.
–Badal del Río, A. : “Coneixements generals dels diversos procediments de
reproducció gràfica”
–Balbuena, Romà : “Història de l`art decoratiu”.
–Batista i Roca, Josep M. : “Formes econòmiques del treball primitiu”
–Batista i Roca, Josep M. : “Els pobles caçadors”
–Batista i Roca, Josep M. : “Els pobles agricultors”
–Batista i Roca, Josep M. : “Els pobles pastors”
-Bori, Rafael : “Els diversos mitjans de publicitat”
-Benet, Marc : “Comentaris al codi penal vigent”
-Blanco, Antoni : “Tècnica de publicitat”
-Bosch Guimpera, Pere : “La producció de l´art grec en la història”
-Bosquets, Pere : “ Activitats musculars a la Secció”

-Bosquets, Pere : “La Secció d`Excursions i l`alta muntanya”
-Campalans, Rafael : “Als joves, paraules d`un socialista als estudiants de Catalunya”
-Canudes, J. : “Aviació”
-Canudes, J. : “Divulgació de l`aeronàutica” (visita a l`aeròdrom del Prat)
-Carrion, Ambrosi : “Les passions en el nostre teatre”
-Carrion, Ambrosi : “Primera època del teatre català: els precursors fins a Pitarra”
-Carrion, Ambrosi : “Formació d`un teatre amb esperit propi : Guimerà i la passió;
Iglesias i els drames socials, Rusiñol, etc”.
–Canredón, Josep : “El cartell. La seva modalitat pràctica”
-Duran Cañameras, Fèlix : “Les comarques catalanes: Les comarques del sud”
-Duran Cañameras, Fèlix : “Comarques catalanes: Riberes de l`Ebre”
-Duran Cañameras, Fèlix: “Comarques catalanes: Priorat”
-Duran Cañameras, Fèlix : “Comarques catalanes: Camp de Tarragona”
-Duran Cañameras, Fèlix : “Comarques catalnes : Conca de Barberà”
-Duran Cañameras, Fèlix : “Els monestirs de Poblet i Santes Creus”
-Cortés, Jesús : “La publicitat directa”
-Dalmau, Delfí:”El modern material d’ensenyament d’idiomes”
-Foix,J V:”Occitanisme”
-Foix, JV:”La renaixença d’Oc”
-Foyé, Marià:”Aerodinàmica”
-Foyé, Marià: “Construcció de l’avió”
-Foyé, Marià: “Vol i navegació”
-Foyé, Marià: “Aparells voladors deferents de l’avió”
-Galés, Emili: “Criminologia infantil”
-Gardó, Emili:”La publicitat científica”
-Giralt, Sebastià:”La Secció i el seu Noticiari”
-Marsà, Àngel: “Finalitat de l’art”
-Martorell, Francesc: “L’estatuària romànica”
-Maspons Angladell, J:”Espiri’t i estructura del dret civil català”
-Mialet, Pere: “Idees sobre la novel·la”
-Millà, Francesc: “La disposició tipogràfica i l’anunci en la premsa”
-Mira, Emili Dr: “Personalogia:estudi de les persones”
-Montoriol, Carme: “Preàmbul al cicle de cançons populars catalanes”
-Olivé, Enric: “La poesia dels llacs” (amb projeccions)
-Olwer, Lluís Nicolau d’: “Introducció a l’estudi de la lingüística”
-Parunella, Josep: “Educació del caràcter”
-Peraire, Joan: “La Secció i els esports de neu”
-Pi i Sunyer, Carles: “Les doctrines de conciliació social en l’economia contemporània”
-Publi Club:”Curset de publicitat científica”
-Pujol Germà, F: “La crisi actual del dret privat”
-Pujol Germà, F:”Noció general del dret i especialment del dret privat El dret privat és
patrimoni d’una classe social?”
-Pujol i Font,Joan Ll: “Legislació actual d’accidents de treballs”
-Rocamora, Ròmul S: “La usura i els usurers”
-Rofes, Cosme: “La vida i la psíquic La vida i la societat”
-Rofes, Cosme: “Biologia experimental”
-Rofes, Cosme/ Vila Nadal,J: “Curset pràctic de geologia i botànica”

-Rovira Virgili, Antoni: “Les idees de P J Proudhon”
-Rubió Balaguer, Jordi: “Ausias March, Ramon Llulli Anselm Turmeda”
-Rubio Cambronero, Manuel: “L’edat d’or de la literatura espanyola”
-Serra Hunter, Jaume: “Matèria i esperit en la filosofia moderna”
-Soler de las Casas, Ernest: “Lectures de poesies de l’obra del seu pare: Frederic Soler,
pintura i biografía del poeta”
-Torre Bassols, R: “Les malalties venèries com a problema social”
-Val Martín, Simeó: “Normes per a la protecció del treball”
-Valldeperas, Manuel: “Proemi al recital poètic d’Apel·les Mestres”
-Valdeperas, Manuel: “La poesía i el cançoner popular”
-Valls i Taberner, Ferran:”El regene de Pere III, el gran”
-Vinyes, Ramon:”Teatre Modern”
-Xirau, Joaquim: “Filosofia moderna”
-Xirau, Joaquim: “Noves perspectives: idealisme i realisme”
-Xirau, Joaquim: “El positivisme com a punt de sortida”

1930
-Andreu, Joan: “Homenatge a Rafael Jover” (projeccions pòstumes del malograt
excursionista)
-Bagués, Enric: “Geografia i història”
-Bagués, Enric: “Història de l’edat antiga: l’Orient”
-Bulthasard, Magí Dr. : “Quiroscòpia mèdica”
-Benet, Marc: “Història de la literatura espanyola”
-Bescós, Antoni: “Un viatge d’art per Itàlia”
-Bori, Rafael: “Organització comercial”
-Bosch Gimpera, Pere: “El contingut de l’epopeia homèrica”
-Bosquets, Pere: “Lectures de poesies”
-Bosquets, P./ Costa, J./ Gil, J. : “A dalt la gelera de la Maladeta”
-Capmany, Aureli: “Costums i tradicions del temps nadalenc”
-Carrion, Ambrosi: “Frederic Mistral”
-Carrion, Ambrosi: “La poesia catalana contemporània”
-Carrion, Ambrosi: “Importància de la dansa”
-Cortés, Jesús: “La comptabilitat”
-Dalí, Salvador: “Conferència surrealista”
-Danés Casabosch, A. : “L’evolució del parlamentarisme”
-Duràn i Cañameras, Fèlix: “Comarques del Penedès”
-Duràn i Cañameras, Fèlix: “Els castells medievals de Catalunya i Mallorca”
-Fabrés, J.P. : “La transformació econòmica i social d’Europa”
-Gardó, Josep: “La publicitat”
-Lluhí i Vallescà, J. : “Socialisme i democràcia”
-Maurín, Joaquím: “Rússia en quatre conferències”
-Gay de Montellà, R. : “Economia comercial”
-Nin, Andreu: “La novel·la russa”
-Parunella, Josep: “Els problemes i orientacions de l’ensenyament primari a Catalunya
i en la nostra ciutat”

-Parunella, Josep: “El fonament d’una democràcia: L’Obra de la Comissió de Cultura
jutjada per un mestre”
-Pedró, Joan: “Homenatge a Rafael Jover”
-Perarnau, Salvador: “Els obrers i la política”
-Plans, Salvador: “Organització industrial”
-Puig i Ferrater, J. : “La novel·la catalana”
-Rafols, J.C. : “La moral en l’art antic”
-Regás, Xavier: “De la llibertat individual”
-Revoltós, Joan: “Banca”
-Rofes, Cosme: “Terminologia”
-Rofes, Cosme: “L’estudi de la botànica”
-Rofes, Cosme: “Els minerals”
-Sanxo, Rafael: “L’exposició de dibuixos i pintures de caràcter muntanyenc”
-Sarrà, Aurea de: “La història de la dansa”
-Serra Hunter, Jaume: “Lògica i teoria del coneixement”
-Torra Bassols, R. Dr. : “Les malalties venèries. Els problemes socials”
-Vila Nadal, J. : “Silicats, minerals d’origen orgànic”
-Vila Nadal, J. : “Forma dels minerals. Cristal·lografia, estudi pràctic en cossos
geomètrics”
-Vila, Marc Aureli: “Curs preparatori d’ingrés al batxillerat”
1931
-Aiguader i Miró, Jaume (alcalde de barcelona) : “La cultura obrera”
-Aiguader i Miró, Jaume: “L’Ajuntament de Barcelona i la República”
-Ainaud i Sánchez, Manuel: “Ofrena de la làpida a la vila de Tossa”
-Amades i Gelats, Joan: “Jocs de paraules, endevinalles, jocs numèrics”
-Amades, J./ Bosquets, P./ Gil, J. : “Explicació de l’excursió pòstuma de Rafael Jover”
-Anguera, A. Oriol: “Curset de biologia” (5 lliçons)
-Antichs, Josep Dr. : “El triomf de l’Home”
-Bagué, Enric: “Història i geografia”
-Balaguer, Carles: “La Roca de la Talaia” (amb projeccions)
-Bancells, Joan (alcalde de Tossa) : “Resum i cloenda de l’acte d’homenatge al Doctor
Melé”
-Barton, Elsa: “Influència de la gimnàstica en les professions i en les arts”
-Benet, Marc: “Història de la literatura”
-Boix, Josep: “El Cavall Bernat”
-Bosquets, Pere: “La Secció d’Excursions i l’alta muntanya”
-Bosquets, Pere: “Una ullada als Alps” (amb projeccions)
-Cano Ruiz, Tomàs: “Derecho natural y derecho social”
-Carpena, Fructuós: “L’ideal republicà i la pena de mort”
-Carreras Artaud, Joaquim: “Discurs inaugural de les classes de batxiller”
-Casajoana, Antoni: “La predescoberta de Amèrica”
-Castro, Josep:”Evolució i abast de la medicina natural”
-Clavé,M/ Martorell, S:”Curset pràctic de realització escolar” (8 lliçons)
-Claret, Pompeu: “La justícia social i els nous camins del dret”
-Climent Ferrer,Frederic: “Esperit i matèria”

-Crespo, Ricard: “Moral i naturisme”
-Dalmau, Delfi: “Com deuen parlar els obrers de Catalunya i del món”
-Danés, Joan: “Impressions de l’excursió marítima a Tossa i homenatge al Dr Melé”
-Duran i Canyameres,Fèlix: “escultura romànica”
-Duran Ventosa,Lluís: “Per què soc catalanista”
-Esclasans, Agustí: “Miquel Àngel”
-Flores,Augusto: “Onze mil milles a peu de Buenos Aires a Nova York”
-Franquesa, Melitón: “Política religiosa”
-Galés, Emili:”Rudiments de dret”
-Gardó,Eladi: “Discurs inaugural curs 1931-1932”
-Gimeno, Honorio: “Lenin la seva vida i la seva obra”
-Huart: “El sindicalisme revolucionari”
-Huart: “La cultura en els mitjans obrers”
-Juvé, Ramon:”La cinematografia”
-Kent, Víctoria: “Cicle:el dret i la justícia social”
-Llongueras, Joan: “La influència de la gimnàsia rítmica en l’educació del caràcter”
-Martín, Ezequiel:”Curset de cançons popular catalanes”
-Masó, Narcís: “Visions d’art: Itàlia (amb projeccions)
-Masriera, Ramon: “Ordenació de la cultura”
-Maurín, Joaquim: “Leninisme i trotskisme”
-Maurín, Joaquim: “El moment polític d’Espanya”
-Mayr, F: “Divulgació i teoria de l’esqui”
-Miratvilles, Jaume: “Per què sóc comunista”
-Monturiol,Carme: “La vida i l’obra de Shakespeare”
-Nin, Andreu: “Etapa actual de la revolució espanyola i perspectives de la mateixa”
-Nin, Andreu: “El problema de la revolució espanyola”
-Oge, Henri: “Barcelona,capitale de la paix”
-Palau, Antoni: “El Greco”
-Palau, Antoni: “Dostoievski”
-Palau, Josep: “Curset culinari excursionista”
-Parunella,Josep:”Els ideals d’un sistema educacional”
-Parunella,Josep: “Els ideals i les realitats en educació”
-Parunella,Josep: “Els postulants de la pedagogia moderna”
-Pedro, Joan: “Projeccions comentades d’en Rafael Jover, en homenatge a la seva
memòria”
-Peraire, Joan: “La Secció i els esports de neu”
-Pestaña, Àngel: “Per què sóc sindicalista”
-Petit, Joan: “Literatura clàssica”
-Pujol i Algueró, F: “Aspecte cultural de l’excursionisme”
-Robusté,Eloi:” La llengua i els gramàtics”
-Rofes, Cosme: “Organització sanitària”
-Rofes, Cosme: “Curs de biologia experimental aplicat a l’escola”
-Rofes, C/ Vila Nadal, A: “Visita comentada a la recerca de fòssils i minerals a Rubí”
-Ruiz, Diego: “Dickens”
-Ruiz, Diego: “Jonathan Swift”
-Ruiz, Diego: “La República Espanyola i la situació internacional”
-Ruiz, Diego: “Troski. Objectius psicològics d’un agitador a través dels seus escrits”

-Saludes, Ernest: “ Glossa de Comiat a la Neu” (Sala Mozart)
-Santaló, Miquel: “Glossa al Doctor Melé”
-Secció Literària i Belles Arts: “Cicle sobre figures de l’antiguitat”
-Serra Hunter, Jaume: “Discurs inaugural curs 1931”
-Serra Hunter, Jaume: “Metafísica imoral”
-Serra i Moret, Manuel: “Per què sóc socialista”
-Soler Daminas,J: “La cultura física”
-Sucre, Josep Maria: “Significació de l’homenatge al Doctor Melé”
-Tosquelles, Francesc: “L’estructuració de la societat i la folla”
-Vila, Marc Aurelí: “Ingrés i terminologia”
1932
-Aiguader, Juame (Alcalde de Barcelona) “L’obra de l’Ateneu Enciclopèdic Popular i els
seus benefactors”
-Ainé Marquié,M: “La música i la dansa”
-Antic Marcel·li: “El llibre escolar”
-Aroca, Joaquim:”Perspectives de la Revolució Espanyola”
-Arquer, Jordi: “Història Moviment obrer”
-Balcells, Joaquim:”La música coral a Barcelona”
-Balcells, Joaquim: “Els estudis de Batxiller”
-Baldó, Maria:”L’obra dels empars maternals i escoles jardí”
-Boter, Ferran: “Les escoles comercials”
-Cañadas, Francesc: “Formació filosòfica de les idees socials”
-Cañadas, Francesc: “Formació filosòfica jurídica i econòmica de les idees socials”
-Capdevila, Lluís: “Un teatre a Irlanda”
-Carrión, Ambrosi: “Historia del teatre”
-Carrión, Ambrosi: “Vida i obra d’Ignasi Iglésias”
-Carrión, Ambrosi: “Goethe autor dramàtic”
-Carrión, Ambrosi: “Discurs en l’homenatge a Margarida Xirgu”
-Cicle conferències Campanya Pro Congrès Juvenil contra la guerra: Conferenciants:
“Eduard Borràs, Domingo Ramón, Alfonso Miguel,Hilari Arladins, J García Miranda i
Diego Ruiz”
-Comas i Solà, Josep: “Hi ha vida al planeta Marte”
- Comas i Solà, Josep: “Evolució de l’astronomia a través del temps”
-Companys, Lluís/ Eduard Layret/ Josep M Sucre: “Vetllada d’homenatge a Francesc
Layret”
-Duran i Cañameres, Fèlix: “La República, feina feta i feina per fer “(9 conferències)
-Fàbregas, Joan P:” El patró or i la crisi econòmica mundial”
-Fàbregas, Joan P: “La Catalunya autònoma i els mercats exteriors”
-Fàbregas, Joan P: “Què és l’estudi de les ciències econòmiques?”
-Fàbregas, Joan P: “Economia política”
-Fàbregas, Joan P: “De l’estudi i organització de mercats”
-Fàbregas, Joan P: “Organització de l’estadística”
-Fàbregas, Joan P: “El factor econòmic en l’estudi de les nacionalitats hispàniques”
-Ferran, Àngel: “Les escoles de belles arts”
-Ferrandiz,VL: “La grip”

-Galí, Alexandre: “La llengua a l’escola”
-Gardó, Eladí: “Els benefactors de la Biblioteca”
-Giedon, Sigfrid: “Arquitectura i urbanisme”
-Gómez, Helios: “Art Burgès i art contemporània”
-Grau, Lluís: “ Tècnica en construcció d’esquí”
-Homs, Eladi: “organització del nostre ensenyament ateses les experiències d’altres
estructures escolar-socials”
-Langlois, V: “Sócrates”
-Langlois, V: “El caos”
-Llongueras, Joan: “L’educació musical”
-Macià, Francesc(president Generalitat): “Discurs cloenda a l’acte d’homenatge als
benefactors de la biblioteca de l’AEP”
-Macià, Francesc/ Gassol, Ventura/ Casanovas, Josep/ Aiguader, Jaume/ Pallerola, J/
Miravitlles, Jaume/ Ramis, J/ Xirau, Joaquim/ Gardó, Eladi: “Vetllada necrològica d’
homenatge a Martí Vilanova”
-Mayr, F: “Tècnica general de l’art de l’esquí”
-Mayr,F: “Manera d’evitar els perills que ofereix l’esport de l’esquí”
-Marqui,e M: “La dansa l’estilització del gest”
-Masriera, Ramon:”Situació de la filosofia” (2 lliçons”
-Maurín, Joaquim: “Socialisme doctrines, els fets i la història” (12 lliçons)
-Miquel, Enric:”Les emanacions electromagnètiques de la ràdio”
-Mira, Emili: “L’orientació professional”
-Miravitlles, Jaume:” El marxisme”
-Miravitlles, Jaume: “Espanya en perill de guerra”
-Miravent, Francesc: “Els sentits educatius de l’estètica”
-Mon i Pasqual, Joan: “ Joaquim Arlubins i Pero”
-Montaner, Joaquim: “ Margarida Xirgu : una veritable artista”
-Montserrat, Daniel D: “El diner i la política”
-Morales, María Luz: “ Literatura espanyola”
-Morales, mMria Luz:”El Romancero. Lectura de viejos romances y los más nuevos de
García Lorca”
-Nicolau, Mercè: “La nostra Xirgu”
-Nin, Andreu: “Economia política (12 lliçons)
- Nin, Andreu: “La economia urbana”
-Nin, Andreu: “El pla quinquenal i la situació actual a Rússia”
- Nin, Andreu: “La política econòmica de l’URSS”
-Palau, Agustí: “Història del món”
-Parunella, Josep: “ Geografia econòmica”
-Parunella, Jose: “El programa a l’escola”
-Parunella, Josep: “La pedagogia de Goethe”
-Parunella, Josep: “Rousseaqu o les idees; Pestalozzi o el sentiment”: Condorcet o
l’organització
-Pena, Joaquim: “La música actual”
-Peraire, Joan: “L’esquí com a element social”
-Peyri, Dr/ Pons Balmes, Dr: “La higiene mental”
-Pi i Sunyer, Carles: “Relacions entre l’ensenyament tècnic i l’ensenyament general”
-Pozo, Julián:”Les pertorbacions paràsites en la radiodifusió”

-Reparaz, Gonzalo de: “L’aptitud colonitzadora d’Espanya al descobrir-se Amèrica”
-Reparaz, Gonzalo de: “Geografia econòmica (12 lliçons)
-Reparaz, Gonzalo de: “Discurs inaugural del curs de l’institut de ciències econòmiques
de l’AEP”
-Rodríguez, A: Estadística (12 lliçons)
-Rofes, Cosme: “Biologia”
-Rubió, Jordi: “Acció de les biblioteques en la formació individual i en la difusió de la
cultura”
-Sabater Mur, Antoni: “La literatura per a infants”
-Sánchez Cordobés: “La transmisión de imágenes por radio y su aplicación en la
meteorologia y la aviación”
-Sensat, Rosa: “L ‘acció complementaria de les corporacions oficials i entitats
particulars”
-Serra Hunter, Jaume: “Ideal de l’ensenyament en una democràcia”
-Serra Rafols,Dr: “Curset de biologia”
-Sert, Josep Lluís: “Concepte actual de l’edifici escolar”
-Sert, Josep Lluís: “L’Escola i la casa. L’escola i la ciutat”
-Soler Daminas, Joan: “La formació física dels nostres joves”
-Suárez, N: “ Como llegar a ser un perfecto naturista”
-Sucre, Josep Maria de: “ Joaquim Campamà i Mariages”
-Sucre, Josep Maria de: “La influència de Goethe en la poesia catalana”
-Sucre, Josep Maria de: “La nova missió dels Ateneus”
-Svert, Antoni M: “L’educació político-social de la joventut”
-Torra, Guillem: “Glossa de l’actriu Margarida Xirgu”
-Torres, Lluís: “Aspecte escolar i social dels infants anormals”
-Trabal, Dr: “ La sanitat a Catalunya davant l’estatut: missió social de la dona”
-Vilar, Dr: “Reflexos nerviosos”
-Vives, A: “Plàstica racional”
-Xirgu, Margarida: “Parlament d’agraïment en el seu homenatge i recital poètic”
1933
-Almendros, Hermini: “L’escola rural”
-Alonso, Maria: “El sol i el sistema planetari”
-Almasora, Joan: “La forta persistència de l’autodidacte”
-Amades, Joan: “Visita a la Barcelona vella”
-Baldó, Maria: “L’excursionisme a l’escola”
-Baldó, Maria: “Valor social i higiènic de les guarderies, jardins per a infants i cantines
escolars”
-Bassegoda, Buenaventura: “Arquitectura i urbanisme”
-Bassols, Tomàs Dr: “Malalties sexuals”
-Benet, Marc: “La tradició feixista a Espanya. El perill de guerra”
-Bertrán Quintana, J: “La guerra causes i manera de combatre-la”
-Bertrán Quintana, J: “La tragèdia de la guerra”
-Bertrán Quintana, J: “la campanya contra la guerra a Catalunya”
-Bertrana, Aurora: “Dissertació sobre la Polinèsia Oriental”
-Bertrana, Prudenci: “ Literatura general”
-Bercy, Beaugue Dr: “Costuumbres de los campesinos de Haiti”

-Bercy, Beaugue Dr: “El imperialismo norteamericano”
-Bohigas, Carles: “La llum com a element artístic essencial”
-Boronat,R: “L’assistència pública”
-Bosquets, Pere: “L’ús de la corda a la muntanya (curset)
-Campalans, Rafael: “Les escoles tècniques per a obrers”
-Cañadas, Francesc: “Contra la guerra”
-Cañadas, Francesc: “Sindicalisme”
-Capdevila, Lluís: “Beethoven, la seva vida i la seva obra”
-Carsí, Albert: “Meditacions sobre la guerra i la pau”
-Carsí, Albert: “La guerra és un negoci criminal”
-Cicle campanya contra l’atur: J Ruiz Ponseti, Andreu Sabadell, Armengol Llano i
Joaquim Aroca.
-Cicle campanya obrers contra el feixisme: Marc Benet, Víctor Colomer, Pedro Miguel,
José Salvador i Guillem Torra (a l’AEP)
-Cicle campanya contra el feixisme i la guerra: Lluís Alba Vidal, Lorenza García del
Río, Angela Graupera i J Bertrán Quintana (miting a St Coloma de Queralt)
-Cicle campanya contra el feixisme: Víctor Colomer, Joan Comorera, Joaquim Maurin, J
Folch Capdevila, Jaume Miravitlles, Joan Peiró i Ángel Pestanya (en la Bodega Modernista
de Barcelona)
-Coloma, Joan: “Les cooperatives com a factor de cooperació social”
-Colomer, Víctor: “Discurs inaugural cicle conferències contra el feixisme”
-Colomer, Víctor: “la tasca de l’Ateneu Enciclopedic Popular (acte inaugural de
l’Ateneu Enciclopèdic Sempre Avant de Sans”
-Colomer, Víctor: “El congrés d’educació social”
-Comas, Margarida: “Les escoles d’especialització femenina”
-Comas Solà, Josep: “ Astronomia” (10 conferències)
-Costal, Casià: “La divulgació científica i humanista en la Universitat Popular”
-Cuitó, Manuel: “Comentaris amb diapositives sobre excursions”
-Dencas, Josep Dr: “ Divulgació dels mitjans profilàctics de malalties en tota llur
adjectivació”
-Dolcet, Manuel: “Els ideals de confraternitat a través dels segles”
-Fàbregas, Jaon P: “La interpretació econòmica del capitalisme”
-Fàbregas, Jaon P: “Historia del cooperativisme”
-Familiari, Andrés(refugiat Itàlia): “El desenvolupament del feixisme i el deure de les
democràcies”
-Fàzio, Francesc: “Una excursió al Pallars “(amb Projeccions)
-Folch Capdevila, J:” Contra el feixisme”
-Font, Melcior: “Concepcions i direccions poètiques”
-Fornaguera, M: “Geografia econòmica”
-Fornells, Ricard: “ La universitat popular formadora de personal per als diferents
organismes col·lectius”
-Fornells, Ricard: “La unitat i interdependència del món i les seves conseqüències”
-Garcés, Tomàs: “Deu anys de literatura”
.Garcès, Tomàs: “Sobre la seva obra pràctica (recital poètic a càrrec del grup Amics de
la Poesia)
-Geli, Pere: “Contra la guerra”
-Jordana, CA: “Els premis literaris”

-López, Joan Josep: ”El problema de l’escola i els alumnes”
-López Giménez/ José Torija/ Marc Benet: “Contra la guerra”
-Macià, Francesc (president Generalitat Catalunya) “Inauguració del Congrés d’educació
social” (Palau de la Generalitat)
-Masriera i Vidiella, Ramon: “Filosofia i moral”
-Maurín, Joaquim: “la universitat popular i els idearis socials”
-Marcadé, Jaume: “L’art de l’argenteria”
-Miguel, Alfons: “ L’aliança obrera contra el feixisme”
-Millas, J: “Un teatre a Irlanda”
-Mira, Emili Dr: “Valor de l’orientació professional com a factor de les
desadaptacions”
-Miravitlles, Jaume: “Materialisme històric”
-Miravitlles, Jaume: “Economia política”
-Miravitlles, Jaume: “El fisiòcrates”
-Miravitlles, Jaume: “Marx”
-Miravitlles, Jaume: “El capital”
-Miravitlles, Jaume: “Les escoles d’aprenentatge”
-Miravitlles, Jaume: “L’Aliança obrera contra el feixisme”
-Moro, Giovani: “ Cicle sobre literatura italiana”
-Muntanyà, Francesc: “Inspecció mèdica de fàbriques i tallers”
-Neira, Ricard: “L’aliança obrera contra el feixisme”
-Nin, Andreu:”El feixisme”
-Nin, Andreu: “ Economia política”
-Oliveras, Camil:” Curset d’història”
-Pei, Ramon: “Crítica teatral”
-Pena, Joaquim:” Francesc Viñas”
-Pestaña, Àngel:” El feixisme”
-Pestaña, Àngel: “Els sindicats com a factor de cooperació social”
-Pi i Sunyer, August: “ Discurs inaugural Congrés d’educació Social”
-Pi i Sunyer, Carles: “Els obrers i la cultura com mitjà social de superació”
-Pons, Juli: “Els fets relatius entre el geni i la col·lectivitat”
-Puig, Genoveva: “Crítica i anàlisi de la poesia contemporània”
-Puig i Ferrater, J: “ La cultura estètica dels obrers”
-Pujol i Font, Tomàs: “ Desastre econòmic i tècnic de l’aeroport de Gavà”
-Renau, Enric Dr: “La inspecció mèdico escolar”
-Roca, J: “Anatomia i fisiologia”
-Roca i Roca, Salvador: “La gramàtica catalana”
-Rodríguez, J: Estadística”
-Rubió, Jordi: “ Les biblioteques públiques”
-Ruiz Ponseti,J:”L’atur forços”
-Ruiz Ponseti, J: ”Assegurances d’atur”
-Saiz Amor, Concepció: “El treball infantil a l’escola”
-Salas, Marià J: “economia pura”
-Saltor, Octavi: “Concepcions líriques”
-Samblancat, Àngel: “Contra la guerra i el feixisme”
-Santaló, Miquel: “Missions pedagògiques, borses d’estudi, beques i viatges per a
obrers”

-Santamaria, Joan: “ El paisatge vist a través de l’home”
-Santamaria, Joan:” Consideracions sobre l’esport de la natació i la difusió de piscines”
-Secció de Música “Commemoració del centenari de Richard Wagner”
-Serra Hunter, Jaume:” Inauguració del cicle d’extensió cultural”
-Serra Hunter, Jaume: “L’ideal de l’ensenyament en una democràcia”
-Serra Hunter, Jaume: “Ciència i filosofia”
-Serra Hunter, Jaume: “Inauguració curs de Batxillerat”
-Sert, Josep Lluís: “La ciutat del repòs i de les vacances”
-Sert, Josep Lluís: “la ciutat obrera del repòs”
-Sert, Josep Lluís: “La llar i l’escola higiènica amb relació a la ciutat”
-Soler Damians, J: “ Importància de l’educació física”
-Soler Damians, J: “L’educació física, esport per amateurs i banys municipalitzats”
-Soler Damians, J”L’educació física a l’escola”
-Sucre, Josep Maria de: “ Els ateneus i la Universitat popular”
-Tomàs i Borràs, Joan: “Els sistemes penitenciaris com a mitjà de regeneració dels
delinqüents”
-Torija, Josep: “El feixisme en Europa”
-Torres Ullastres, Lluís: “Atenció dels infants anormals com a preventiu social”
-Torroja i Valls, Raimon: “L’educació social a l’escola”
-Trabal, Lluís: “Unes travesses per el Balaitu, Vignemale i Mont Perdut”(amb
projeccions)
-Trueba, Manuel: “El feixisme”
-Tusó, Manuel Dr: “L’educació sexual dels obrers”
-Uriz, Josefa: “Escoles per adults i per analfabets”
-Valls i Taberner, Ferran: “Visita comentada a l’Arxiu de la Corona d’Aragó”
-Valenti i Camp, Santiago: “Feminisme”
-Vila Luena, J: “ El feixisme”
-Vives, Salvador: “La reeducació social de les inadaptacions d’origen psíquic”
1934
-Almendros, Hermini: “Com proporcionar escol a 50.000 nens. Aspecte pedagògic del
problema”
-Anguera, Antoni O. : “Concepte físico-químic de materia i energia”
-Armangué, Antoni: “L’aviació a Catalunya”
-Arquer, Jordi: “La necessitat de l’Aliança Obrera”
-Borgunyó, Manuel: “L’educació musical i la lògica”
-Carrion, Ambrosi: “Els estudis universitàris per a obrers”
-Casanovas, Domènec: “Història de la filosofia”
-Cervera, leandre: “Estat actual de l’endocrinologia”
-Cicle Conferències: “Davant la situació política actual, qué hauria de fer-se?”
Conferenciants: Antoni Xirau (P. Nacionalista Republicà), Joan García Oliver (CNT),
Joaquim Maurín (BOC), Àngel Pestaña (Sindicalista), Hilario Arlandiz (P. Comunista
Català), Andreu Nin (Esquerra Comunista), Juan López (Fed. Sindicalista Llibertària),
Jaume Compte (P. Català Proletari), M. Serra Moret (USC), F. Largo Caballero (PSOE) i
Humberto Torres (Izquierda Republicana).
-Colomer, Victor: “La Universitat Popular”

-Colomer, Víctor: “Inauguració del cicle: Davant la situació política actual”
-Comas Solà, Josep: “Els darrers avenços de l’astronomia”
-Comas Solà, Josep: “L’astrofísica”
-Comas, Margarida: “Herència i genètica”
-Companys, Lluis (president Generalitat Catalunya)/ Pi i Sunyer, Carles/ Colomer, Victor/
Layret, Eduard: “Homenatge a Francesc Layret”
-Dalí, Salvador: “Polèmica sobrerealisme: per a un tribunal terrorista de
responsabilitats intel·lectuals”
-Dolcet, Manuel Dr. : “Lluita contra la tracoma a Catalunya”
-Domingo, Pere Dr. : “Ideas actuales sobre higiene”
-Fàbregas, Joan P. : “Els factors econòmics de la propera guerra entre Japó i Rússia”
-Farr, Josep Maria: “Història de la literatura”
-Fàzio, Francesc: “Una excursió als Pirineus” (projeccions)
-Fàzio, F./ Reynés, J. : “Ascensió a l’Alt Pallars i Serres de Montarto”
-Fernández Galiano, Dr. : “La vida i la mort: la cèl·lula”
-Ferrer de la Riba, Didac Dr. : “Tècnica microscòpica i hispatològica”
-Ferrer, Rafael: “La primera ensenyança a l’escola” (radiada per Ràdio Associació)
-Font i Puig, Dr. : “Les teories actuals de l’evolució”
-Gómez, Helios: “Què ha d’ésser l’art revolucionàri?”
-Gorkin, Julián: “Literatura proletària i literatura burgesa”
-Jinarajadasa, C. Dr. : “Els ideals de la teosofia”
-Lamote Grignon, Joan: “La música simfònica a Barcelona”
-López Obrero, Àngel: “El Sobrealisme i l’Art Proletàri”
-Llongueras, Joan: “La música de Càmera” (audició del Quartet Lyceum. Obres de
Mozart, Mendelsonh i Debusy)
-Lluelles, Enric: “Per què està en crisi el teatre català?”
-Marquie, Aime: “La música i la revolució francesa”
-Maurín, Joaquim: “Els socialistes i el perill feixista”
-Maurín, Joaquim: “Després de la no aprovació de la llei de contractes de cultiu”
-Miravitlles, Jaume: “Com s’estructurà l’economia obrera després del triomf de la
revolució?”
-Miravitlles, Jaume: “XI aniversàri de l’assassinat de Matteoti”
-Montseny, Frederica: “Història i finalitat de Solidaridad Obrera”
-Nin, Andreu: “Principi i desenvolupament de l’economia capitalista”
-Oliver Brackfeed, Dr. : “Psicoanàlisi de la política: psicologia profunda.
Característiques dels polítics. Del conservador, de l’extremista”
-Oliver Brackfeed, Dr. : “Psicologia de la política: El sentiment d’inferioritat individual
i col·lectiu. Per què sou marxistes, catòlics, feixistes, anarquistes, lliberals, etc”
-Oliver Brackfeed, Dr. : “Activisme Polític”
-Pei, Ramon: “Tres mesos a Xina”
-Peiró, Joan: “Significació del Moviment Sindical d’Oposició”
-Pena, Joaquim: “La música i la Revolució Francesa. Les cançons. Els himnes”
-Person, Itina: “La dona sueca i la dona catalana” (esperanto)
-Pestaña, Àngel: “Finalitat de l’Aliança Obrera”
-Pestaña, Àngel: “El moment clàssic de la Revolució”
-Pi i Sunyer, August: “Els corrents de la biologia contemporània”
-Ponseti, Ignasi: “El microscopi i les observacions microscòpiques”

-Rofes, Cosme: “Experimentació fisiològica”
-Rofes, Cosme: “Iniciació a l’anatomia i a la fisiologia”
-Rofes, Cosme: “La mesura del temps i l’astronomia a Caldea i Egipte”
-Roura, Joan: “L’home polític: estudis psicològics”
-Rovira, Josep: “Per l’Aliança Obrera”
-Sabaté, Emili: “Ha existit Jesús?”
-Secció Cinema: “Cicle cinema soviètic: Els soviètics esportius”
-Segalà, Victor: “Química general”
-Serra Hunter, Jaume: “Metafísica i moral”
-Serra Hunter, Jaume: “Filosofia contemporània”
-Serra Moret, Manuel: “Davant la situació actual, què cal fer?”
-Sert, Josep Lluís: “50.000 nens sense escola, construccions escolars necessàries”
-Sert, Josep Lluís: “L’aspecte de les construccions escolars”
-Terrades, Josep María: “Iniciació a l’astronomia”
-Turull, Pau M. : “Nous valors morals, estètics, jurídics i econòmics”
-Vila Nadal, Antoni: “Solució econòmica del problema escolar”
-Ylla, Albert: “Electricitat elemental”
-Ylla, Albert: “Nocions experimentals de magnetísme i electricitat”
1935
-Adroher, E. : “Interpretació material de la Història”
-Anguera, Antonio O, : “Concepte fisico-químic de materia i energia”
-Arquer, Jordi: “Estratègia de les vagues”
-Arquer, Jordi: “Legislació social obrera”
-Arquer, Jordi: “Organització i missió d’un sindicat”
-Arquer, Jordi: “Layret i Seguí”
-Barjau, Felip: “Història del cooperativisme”
-Barjau, Felip: “Organització d’una cooperativa”
-Brunet, Gumersind: “Pro Comitè Català d’Esports Populars”
-Borrell, J. : “Dialèctica materialista”
-Cervera, Leandre: “Estat actual de l’endocrinologia”
-Clavé, Modest: “Lliçons teòriques i pràctiques de la construcció d’un motor elèctric”
-Clavé, Modest: “Lliçons teòriques i pràctiques de la construcció d’un telègraf Morse”
-Colomer, Victor: “Discurs en homenatge de l’AEP als revolucionaris d’Astúries”
-Colomer, Victor: “Presentació de l’acte homenatge a F. García Lorca”
-Comas, Margarida: “Herència i genètica”
-Comas i Solà, J. : “Els últims avenços de l’astrofísica”
-Domingo, Pere: “Idees actuals sobre higiene”
-Estartús, Lluís: “Els problemes agràris”
-Estivill, J./ Gorkín, J. : “Tècnica oral i gràfica”
-Fernández Galiano, Dr. : “La vida i la mort: la cèl·lula”
-Ferrer, M. : “Història dels moviments nacionalistes”
-Font i Puig, Dr. : “Les teories actuals de l’evolució”
-García Lorca, Federico: “Conferència i recital poètic” (Teatre Barcelona)
-Illa, Albert: “Electricitat elemental”
-Llongueras, Joan: “La música de cambra” (concert del Quartet Lyceum)

-Martí Ibañez, Félix: “Nova moral”
-Martí Ibañez, Félix: “El sexe en la biologia”
-Maurín, Joaquim: “Socialisme”
-Nicolau, Manelic: “Curset de cançons”
-Nin, Andreu: “Geografia econòmica”
-Olivier Brackfeed, Dr. : “Psicologia de l’individu i de les mases”
-Oltra Picó, J. : “Economia Política”
-Pi i Sunyer, August: “Els corrents de la biologia contemporània”
-Pi i Sunyer, Dr. : “Idees actuals sobre els problemes de la nutrició”
-Portela, LLuís: “Història del sindicalisme”
-Puig i Ferreter, Joan: “La figura d’en Francesc Layret”
-Revilla, Amador: “Sòcrates”
-Revilla, Amador: “Don Quijote de la Mancha en Barcelona”
-Rodríguez, A. : “Estadística”
-Secció d’Excursions: “Curset de topografia de muntanya”
-Sagalà, Victor: “Química General”
-Semir, Ramón de: “Classes de Topografia de Muntanya”
-Serra Hunter, Jaume: “Discurs inauguració del Cicle Científic”
-Serra i Moret, Manuel: “Rafael de Campalans”
-Vendrell, Lleonard: “Un esperit anti-obrer”
-Vila Nadal, Antoni: “La Morfogènia: gènesis de les formes”
-Xirgu, Margarida: “Recital poètic en l’homenatge de l’AEP a F. García Lorca” (Teatre
de Barcelona)
1936
-Anguera, A. Oriol: “Biologia” (cinc lliçons)
-Associació Idealistes Pràctics / Ateneu Enciclopèdic Popular: “Homenatge de la Joventut
a Romain Rolland”
-Balaguer, Carles: “La roca de la Talaia” (amb projeccions)
-Bergós Ribalta, Dr. : “Els gasos de guerra” (sis lliçons)
-Bescós, Antoni: “Les meves exploracions a l’Àfrica”
-Boix, Josep: “El Cavall Bernat” (amb projeccions)
-Bosch Gimpera, Pere: “La cultura i el seu aspecte social”
-Bransuela, Lluís Maria: “Francesc Layret”
-Clavé, M./ Martorell, S. : “Curset pràctic de realitzacions escolars” (vuit lliçons)
-Cicle de Conferències d’actualitat: conferenciants: Aznar, Ametlla, Valdés, Tomàs,
Piera, Maurín i Sala.
-Cicle de conferències per una Universitat Popular: conferenciants: Ventura Gassol,
Antoni Rovira i Virgili, Antoni Sbert, Emili Mira, Antoni Trias i Pujol, Agustí Pi i Sunyer,
Joaquim Xirau, Carles Pi i Sunyer i Jaume Serra Hunter.
-Colomer, Victor: “Els problema escolar a Barcelona”
-Colomer Victor: “Discurs en la inauguració del monument a Francesc Layret a la
plaça de Goya”
-Colomer, V./ Layret, E./ Barjau F. : “16è aniversàri de l’assassinat de F. Layret”
-Controvèrsia pública: “En defensa de la idea olímpica”. Conferenciants: Gumersind
Brunet, Jaume Miravitlles, Francesc Parramón i Jaume Serra Hunter.

-Duran i Guàrdia, J: “El problema de la vida cara. Acció municipal i acció popular”
-Duran i Jordà, Dr. : “Curs d’urgències”
-Elies, Feliu: “La situació deplorable de l’ensenyament universitàri”
-Eluard, Paul: “El surrealisme” (amb 26 il·lustracions de pintures surrealistes)
-Mas, Joan/ Fàzio, Francesc: “Sessió de projeccions humorístiques comentades”
-Mas, Joan/ Fàzio, Francesc: “Sessió de projeccions excursionistes comentades”
-Mas, Joan/ Fàzio, Francesc: “Comentaris a les projeccions de les escalades a
Montserrat”
-Nicolau, Manelic: “Curset de Cançons”
-Palau, Josep: “Curset de culinària excursionita”
-Pi i Sunyer, Carles (alcalde de Barcelona) : “El que ensenyen vint any de convivència
amb els obrers que estudien”
-Piscator, Erwin: “Una mobilització total de l’art”
-Prieto, Eduard: “Presentació de la conferència sobre teatre d’Erwin Piscator”
-Rofes, Cosme: “Curs de biologia experimental aplicat a l’escola”
-Rovira i Virgili, Antoni: “La Universitat Autònoma i la cultura catalana”
-Ventalló, Joaquim: “Com solucionar el problema escolar a la nostra ciutat”
1937
-Arch: “Curs de francès”
-Bermann, Gregori: “Dialèctica del feixisme i la seva psicopatologia”
-Balsells, Pau: “Les nacionalitats a l’URSS”
-Balsells, Pau: “La Justícia a l’URSS”
-Balsells, Pau: “El dret al repòs a l’URSS”
-Balsells, Pau: “L’esglèsia a l’URSS”
-Balsells, Pau: “Economia soviètica”
-Balsells, Pau: “El problema del camp a l’URSS” (radiada)
-Balsells, Pau: “La família soviètica” (radiada)
-Balsells, Pau: “La protecció i la maternitat a l’URSS” (radiada)
-Balsells, Pau: “La prostitució a l’URSS i fora de l’URSS”
-Balsells, Pau: “El teatre a l’URSS” (radiada)
-Blanco, Lluís: “En un régim socialment avançat, sha de substituir el professionalisme
en l’esport?”
-Borràs, Lluís: “El món de les bactèries”
-Brunet, Gumersind: “Quines han de ser les orientacions que cal donar-li al moviment
esportiu?”
-Brunet, Gumersind: “L’Olimpíada Obrera d’Amberes”
-Calvet, Rossend: “Esport amateur, esport professional”
-Carreras, Francesc: “La joventut i els sindicats”
-Cid, Agustí: “Pro Ajuda a Euzkadi”
-Comas i Solà, Josep: “Història de l’astronomia”
-Comitè d’Ajut Permanent a Madrid: “Campanya d’Ajut a Madrid”
-Dalmau, Delfí: “50 anys d’esperanto”
-Estivill, Àngel/ Gil Pallejà, Miquel/ Hurtado, Marià/ Sucre, Josep M. de: “Homenatge a
l’URSS” (AUS, PSUC de Gràcia)
-Galtés: “Les classes de català”

-Grau, Joan: “Importància actual de l’esperanto”
-Imbert, Lina/ Fontanilles, Joan/ Martí Ibañez, Félix/ Torra, Guillem: “Homenatge a
l’URSS” (XX Aniversari de la Revolució Soviètica)
-Illa, Albert: “Curiositat i sorpreses de l’electricitat”
-JSU del AEP: “Commemoració de l’onze de setembre de 1714”
-Martín, J. : “Fonaments del dret penal”
-Navarro Costabella, Josep: “Per una Universitat Nova”
-Parera, Modest: “Importància històrica i cultural de Grècia”
-Pericot, Lluís: “La humanitat primitiva”
-Rossy: “Curs d’anglès”
-Salvat, A. : “Higiene del combatent”
-Semis (Camarada de Socors Roig Internacional): “El Congrés de la Solidaritat”
-Sender, Ramon J. : “La defensa de Madrid” (radiada per les emissores de Barcelona)
-Serra Hunter, Jaume: “Història de la filosofia”
-Serra Hunter, Jaume: “Discurs al acte de l’Aliança d’Intel·lectuals per a la Defensa de
la Cultura a l’AEP”
-Serra Hunter, Jaume: “La cultura soviètica i el pensament occidental”
-Soriano, Antonio: “Qué es la JSU?”
-Torrents, Josep: “Les competicions esportives, amb esperit de continuïtat, poden
perjudicar la moral de guerra”
1938
-Brunet, Gumersind (Comité Català Pro Esports Populars) : “Solidaritat Esportiva
Internacional”
-Cussó (Camarada) : “La defensa passiva”
-Einstein, Carl: “Posició actual de l’artista” (en idioma francès, Secció de Llengües
Estrangeres)

Cronologia Ateneu Enciclopèdic Popular :
1978-2012
1978
-“Es constitueix el Centre de Documentació Històric Social” Ronda Sant Pau 42 44
entr. (febrer)
1979
-Exposició” Clandestinidad Libertaria 1923-1930 i 1939-1966” (Casa de l’Ardiaca 15 a
30 març)
- Debats (3) “Clandestinidad Libertaria”: Cipriano Damiano, Abel Paz, Mariano Pascual,
José Torremocha, Germen, Félix Carrasquer (AISS 22,29,30 març, )
1980
-“Presentació pública de l’associació CDH-S /Ateneu Enciclopèdic Popular” Els
estatuts del 4 de març
-Debat: “Los Hechos de Mayo de 1937” : Frederica Montseny, Manuel Cruells, Abel Paz,
Ernest Nuñez, i Paco Madrid (AISS 10 maig Col·labora CNT)
1981

-Presentació: Primer número de la revista “El Vaixell Blanc” Secció artística literària de
l’AEP
-Conferència: “Jona Salvat Papasseit Poeta “ : Gerard Jacas (Casa Caritat 6 març)
-Recital Poètic: “Salvat Papasseit”: Grup secció d’excursions i d’Esplai AEP (Casa
Caritat)
-Recital poètic “Federico García Lorca”: Grup secció d’Excursions l d’Esplai AEP (Casa
Caritat)
-Muntatge escènic “Ciutadella mon amour “(Espectacle circ cabaret): Grup Trup-Q-Trip
(Casa Caritat)
-Exposició “ El moviment llibertari 1976-1981” (Casa Caritat ,4 desembre)
-Signament Conveni entre l’Arxiu Nacional de Catalunya i el CDHS
- Conferència “El Imperialismo Cultural” : Marcel·li Reyes (Casa Caritat 4 desembre)
- Conferència “Federico García Lorca” : Gerard Jacas (Casa Caritat 11 desembre)
- Conferència “La utopia ¿un futuro caro?” Pep Castells (Casa caritat 18 desembre)
1982
-Exposició art: “Obra recent d’Enric Milà Tapissos de Lliberada Mas” (Casa Caritat 12
febrer/12 març)
-Exposició art: “Homenatge a Miguel Hernández pintures de Javier Cuevas, Eulàlia
Framis i Javier Puertolas” (casa Caritat ,març/abril)
-Exposició “Imatges de la guerra civil Agustí Centelles i Carles Fontsère”( Casa Caritat
abril col·labora Institut Municipal d’Història)
-Exposició “Darwin” : Col·lecció Jaume Josa , Casa Cartitat (desembre)
-Primer Certamen Internacional de l’AEP
- Col·loqui:“Pedagogia” Gerard Jacas, Miquel Corfreas, Marcel·li Reyes( Casa Caritat
20 abril)
-Taula rodona “La situació dels arxius a Catalunya” : Jaume Sobrequés. Josep Maria
Sanz i Travé, Jordi Estivill, Jaume Doltra, Maria Capdevila, Nieves García, Gerard Jacas i
Ernest Nuñez (Casa Caritat 22 abril)
-Debat “Federalisme i nacionalisme avui “ : Bernat Muniesa, Enric Ucelay Da Cal, Luís
Andrés Edo, Marcel·li Reyes, Josep Serra Estruch, Miquel Didac Piñero, José Martín
Artajo i Ernest Nuñez, (Casa Caritat 24 abril)
-Recital poètic “Miguel Hernández”: Carmen Gutiérrez guitarra Joan Elias (Casa Caritat,
18 març)
-Recital poètic “Miguel Hernández”: Carmen Gutiérrez guitarra Joan Elias (Casal del
Poble Sec, Blay)
-Recital poètic “ Miguel Hernández”: Carmen Gutiérrez guitarra Joan Elias (Escola
d’adults del Districte Vè)
-Escenificació de poemes de “Miguel Hernández”: Grup Trup-Q-Trip (Casa Caritat, 2
abril)
-Muntatge poètic Miguel Hernández “Me llamo Barro” de Ferran Aisa: Secció Literària
AEP, (Casa Caritat)
-“Exposició “Imatges de la guerra civil Carles Fontseré i Agustí Centellés “ (Casa
Caritat, 13 a 25 abril)
-Col·loqui “Pedagogia”: Pere Solà, Gerard Jacas, Jordi Verrier, Miquel Correas,
Buenaventura Delgado (Casa Caritat 20 abril)
-Muntatge poètic Miguel Hernández “Me llamo Barro” de Ferran Aisa: Secció Literària
AEP, (Casa Caritat 21 abril)

-Recital poètic sobre “León Felipe” : Carmen Gutiérrez guitarra Joan Elias (Casa Caritat,
23 abril)
-“IV Assemblea FICELD (Federació Internacional de Centres d’Estudi i
Documentació Llibertari)” (Casa Caritat 24 abril)
-Debat: “Els ateneus passat, present i futur”: Gerard Jacas, Marcel·li Reyes i Ferran Aisa
(Ateneu Llibertari Gràcia)
-Debat:“Centenari Darwin” Conferència: Gerard Jacas, Bernat Muniesa, Jaume Josa
(Casa Caritat desembre)
1983
-Exposició “80 Aniversari de l’Ateneu Enciclopèdic Popular” ( Cotxeres Sans)
-Exposició Cartòfila “Barcelona 1900-1920” ( Casa Caritat març Col·labora Cercle
Cartòfil de Catalunya
-Conferència “García Lorca a Catalunya” : Ferran Aisa (Casa Caritat 28 gener)
-Presentació revista “El Vaixell Blanc Monogràfic Federico García Lorca” (Casa
Caritat, 28 gener)
-Recital de Poesia “dedicado a Quevedo” (Casa Caritat ,11 març)
-Debat:“Freud i el Psicoanàlisis” : Merce Seix, Gerard Jacas, Carmen Manzanal i J F
Toledo (Casa Caritat, 18 març)
-Exposició Pictòrica: “Javier Cuevas i Joan Carbona” (Casa Caritat març)
-Debat “Objectiu actual dels ateneus “ :Ferran Aisa i Manuel Barrera (casa caritat març)
-Exposició Fotogràfica “Encuentros Libertarios Internacionales” (Casa Caritat 5 al 20
junio)
-Exposició “El Sindicalisme a Barcelona 1917-1923” (casa Caritat maig juny)
-Exposició Pintures de “Josep Maria de Sucre” (casa Caritat)
-Exposició Fotogràfica de Francesc Fazio: “Els Ateneus a Catalunya L’AEP” (casa
Caritat)
-Exposició Fotogràfica” El raval” (Casa Caritat)
-Conferència “Carles Marx i la seva filosofía” :Marcel·li Reyes (Casa Caritat 29 abril)
-Debat “La Pau i el desarme” : Comunitat del Raval (21 abril)
-Conferència”Què va ser l’AEP “ Conferència : Pere Solà (Casa Caritat, 28 octubre)
-Conferència “L’AEP i els intel·lectuals” Josep Maria Ainaud i Maria Aurelia Capmany
(casa Caritat 11 novembre)
-Conferència “Què fou la secció d’estudis polítics i socials de l’AEP” : Víctor Alba
(novembre)
-“Taula rodona “d’antics socis de l’AEP de les seccions d’excursions, Amics del Sol i
Gimnàs i esports” (Casa Caritat novembre)
-Exposició “Els Ateneus a Catalunya L’AEP “(casa caritat novembre desembre)
-Exposició “El Sindicalisme a Barcelona 1917-1923” (Casa de Cultura12 a 20 novembre
Mallorca)
-Conferència “Obrerisme i cultura” Heribert Barrera (President del Parlament de
Catalunya Casa Caritat desembre).
-Conferència “Joan Amades Investigació i ateneísme” : Francesc Fazio i Miquel Didac
Piñero (casa Caritat desembre)
-Fútbo Sala “Trofeig 80 Aniversari Ateneu Enciclopèdic Popular “ Xaloc contra Raval
AEP (Gava estival 8 desembre)

-Conferència “La Tasca pedagògica dels ateneus” : Bernat Muniesa i Gerard Jacas (Casa
Caritat, 9 desembre)
-Recital poètic “Federico García Lorca”: Guillem Pizarro, Manuel Barrera, Paco Piedra, J
F Toledo, Carmen Gutiérrez, Guitarra Josep Ribas (Casas Caritat)
-Recital poètic “Francisco de Quevedo” : Carmen Gutiérrez, guitarra Josep Ribas (Casa
Caritat)
-recital poètic “Homenatge Popular a Federico García Lorca”: Guillem Pizarro, Manuel
Barrera, Paco Piedra, J F Toledo i Carmen Gutiérrez Guitarra Josep Ribas (Casa Caritat)
-Recital poètic: Carmen Gutiérrez (casa Caritat)
-Concert Guitarra Clàssica: Elisabeth Roma (Casa Caritat)
-Recital Cançó: Ramon Muns (Casa Caritat)
-Conferència “García Lorca i l’Ateneu Enciclopèdic Popular”: Ferra Aisa (Centre
cultural García Lorca de Nou Barris)
1984
-Exposició d’art: “Armando López Pozo” (casa Caritat maig)
-Exposició Cartòfila “ Catalunya Etnografia i folklore” (Casa Caritat maig / juny)
-Exposició “La Utopia” (casa Caritat 16 novembre a 21 desembre col·labora grup
Etcétera)
- Conferència “Centenari León Felipe” Ferran Aisa (Casa Caritat30 març)
- Conferència “George Orwell i 1984” : Marcel·lí Reyes (Casa Caritat 6 abril)
-Debat “Les utopies” debat : Bernart Muniesa i Grup Etcétera (Casa Caritat abril)
- Conferència “Centenari Mendel: Les relacions de la genètica i la societat” : Jaume
Josa (Casa Caritat 4 maig)
- Conferència “El Nacionalsocialisme i els camps d’extermini” : Guillem Pizarro (Casa
Caritat 11 maig)
- Conferència “Anarquisme i moviment obrer” : Luís Andrés Edo (Casa Caritat 18
maig)
- Conferència “El surrealisme a Catalunya “ Arnau Puig (Casa Caritat 25 maig)
-Conferència “L’anarquisme català a tombant de segle” Ricard Vargas (Casa caritat 1
juny )
-Conferència “Joan Salvat Papasseit en el 60 aniversari de la seva mort” Gerard Jacas i
Ferran Aisa (Casa Caritat juny)
-Col·loqui “Utopia i realitat la perspectiva utopista “ Grup etcètera (Casa Caritat
novembre)
-Col·loqui “La utopia i el renaixement Moro, Campanela, Andrea, Els Anabaptistes
1512-1522, Munzer “ Col·loqui : Grup Etcètera (Casa Caritat novembre)
-Col·loqui “L’Utopísme durant la revolució anglesa 1640-1660 Lavellers, Ranters,
Diggers, Winstanley “ (Casa Caritat novembre)
-Col·loqui “Els temes igualitaris abans de la revolució francesa Deschamps, Mably,
Morelly “ : Grup Etcètera (Casa caritat novembre)
-Col·loqui “L’Utopisme i la revolució: Rousseau, Babeuf i la conspiració dels iguals El
terror camí de la Utopia: Saint Just, Robespierre” : Grup Etcètera (desembre)
-Col·loqui “L’utopísme a la revolució de 1848: Considerant, Blanc, Cabet, Proudhon,
Blanqui, Dezami, Leroux, Weitling, Mes, Marx” : Grup Etcètea (Casa Caritat desembre)
-Col·loqui “Els Grans utòpics del segle XIX: Saint Just, Owen, Fourier” : Grup Etcètea
(Casa Caritat desembre)

-Col·loqui “Les revolucions del segle XX com assaig utòpic 1917, 1936 ...” : Grup
Etcètera (Casa Caritat desembre)
-Col·loqui “L’Utopisme avui Les contrautopies” Grup Etcètera (Casa Caritat desembre)
-Col·loqui “Utopia del /jo/ individual i del /jo/ comú. La voluntat general de Rousseau
a Robespierre: Imposició per mitjans del terror de la virtut i la llibertat” Grup
Etcètera (Casa Caritat desembre)
-Recital poètic “Centenari León Felipe”: Carmen Gutiérrez (Casa Caritat)
-Recital Cançó: Ramon Muns (Casa caritat)
-Recital poèitc i de cançó: Recita poemes del llibre “Carretera i manta” de Ramon Muns
: Guillem Pizarro canta Ramon Muns (Casa caritat 25 octubre)
-Debat “In memoria de Salvador Puig Antich”: Bernat Muniesa i Ricard Vargas
Golarons (Aaula Magna Universitat de Barcelona)
-Conferència “Els orígens del Sindicalisme”: Gerard Jacas (Delegació cultural de la
ONCE c/ calabria)
-Conferència “Función del Sindicato en la empresa”: Ferran Aisa (Delegació cultural de
la ONCE c/ calabria)
- Conferència “Vida i obra de Joan Salvat Papasseit”: Gerard Jacas i Ferran Aisa (Aula
cultura Belvitge)
1985
-Exposició “La resistència catalana 1939-1950” (novembre Casa Caritat)
-Recital lectura poesia “Poemes de Colectivo Jesús Lizano” (Col·lectiu Pipironda 3
maig)
-Recital Cançó: Ramon Muns (Casa Caritat, 7 juny)
- Conferència “Transició ruptura República” : Francesc Molins (Casa caritat 14 juny)
-conferència “Llibertat de pensament i laïcisme” : Germà Riera (Casa Caritat, 18
octubre)
-Col·loqui “Els grups nacionalistes durant 1939-1950” : Josep Benet, Albert Manent i
Josep Serra Estruch (Casa Caritat novembre)
-Col·loqui “Els grups llibertaris durant 1939-1950” : Antoni Turón, Josep Serra Estruch
(Casa Caritat novembre)
-Col·loqui “Els grups marxistes durant 1939-1950” : Miguel Nuñez (PSUC) i Rudolf
Guerra (PSC) (Casa Caritat novembre)
-Col·loqui “Els grups marxistes durant 1939-1950”: Enric Adroher (Gironella) Rudolf
Guer4ra (PSC) i Ricard Viñas (PSUC) (Casa caritat 22 novembre)
- Col·loqui “La resistència a Catalunya 1939-1950” : Josep Serra Estruch i Ricard
Vargas Golarons (Casa Caritat novembre)
- Col·loqui “La resistència a Catalunya 1939-1950” : “Josep Eduard Adsuar, Abel Paz i
Joan Saña Magriña (Casa Caritat 15 novembre)
-Recital poètic poemes de Jesús Lizano : Col·lectiu Pipironda (Casa Caritat)
-Recital Cançó :Ramon Muns (Plaça de les Tàpies)
-Curset d’Oratoria: Professor Antonio Turón (organitzat conjuntament amb Ateneu
Llibertari Poble Sec , Casa Caritat)
-Conferència “F Ferrer i Guardia Perfil Biogràfic”: Josep Eduard Adsur (organitzat
conjuntament amb Anthropos Lloc Vía Augusta)
-Conferència “La crisis general de los años 30”: Josep Eduard Adsur (organitzat
conjuntament amb Anthropos Lloc Vía Augusta)

-Representació Teatral “Cabaret Voltaire Homenatge a Picabia”. Participen Manel Aisa
i ferran Aisa (organitza Fundació cultural de la Caixa de Pensions Palau Macaya)
- Col·loqui “La Otan i el Mercat Comú”: Grup Etcètera i FFAACC (Casa Caritat)
-Festa de la Primavera: (Activitats culturals i recreatives en el barri Raval (organitza
Assocacions del Raval)
-Conferència Cultura guerra civil i éxili: “Homenatge a Antonio Machado, Federico
García Lorca i Miguel Hernández” : Josep Eduard Adsuar (amb col·laboració Anthropos
vía augusta)
-Conferència “La poesía en Federico García Lorca”: Guillem Pizarro (Centre cultural
García Lorca Nou Barris)
-Conferència: “La segona República espanyola, nord i guia de l’oposició al règim
franquiste”: Francesc Molins (Casa Caritat 6 desembre)
1986
-50 Aniversari de la guerra civil exposició conferències
-Conferència “Federico García Lorca i l’Ateneu Enciclopèdic Popular” Antonina
Rodrigo (Casa Caritat 11 abril)
-Exposició “Postals de Guerra civil 1936-1939” (Casa Caritat 4 a 25 abril)
-Conferència “ La poesia sexual de Federico García Lorca” Guillem Pizarro Borràs
(Casa Caritat 18 abril)
-Recital poètic Mª Dolores Canela i Barrabeig i Guillem Pizarro Borras (Casa caritat 18
abril)
-Exposició L’Anarquisme i la guerra civil 1936-1939 (casa Caritat juny/juliol)
-Conferència “L’Impacta cultural de la guerra civil” : Alberto Hernando (Casa de
l’Ardiaca juny)
-Conferència “Maçoneria i anarquisme quintaessencia del liberalisme” : Francesc
Molins (Casa de l’Ardiaca juny)
-Conferència “Esquerra Republicana i moviment obrer” : Heribert Barrera (Casa de
l’Ardiaca Juliol)
-Taula rodona “L’Educació durant la guerra civil” : Pere Solà, Enriqueta Fontquení, i
Mariona Ribalta (Casa de l’Ardiaca juliol)
-Conferència “Las ideas anarquistas en la revolución española” : Frederica Montseny
(Casa de l’ardiaca 18 juliol)
-Conferència “El comitè de milícies i la CNT en el govern” : Josep Xena (Casa de
l’Ardiaca 18 juliol)
-Exposició “L’Anarquisme i la guerra civil 1936-1939” ( Casa de l’ardiaca 16 juny a 20
juliol)
-Recital poètic “poemes de Ramon Muns i Ferran Aisa” : Maria Dolors Canela i Guillem
Pizarro (Casa Caritat)
-Exposició “L’Anarquisme i la guerra civil 1936-1939” (Caja ahorros de Alicante
octubre novembre)
-Recital Cançó: Ramon Muns i Josep Abreu (Casa de l’Ardiaca)
-Conferència “Campos de exterminio i Nacionalismo “ Guillem Pizarro (Centre cívic
Sant Ildefons)
-Recital poètic “Homenaje al poeta extremeño Luís Chamizo” Guillem Pizarro (Centro
extremeño en Catalunya “Muñoz Torrero”, Hospitalet)
-Vº Certamen de poesía F García Lorca: presenta Ferran Aisa (Restaurante Núria Santa
Maria de Montcada)

1987
-Exposició “80 Aniversari de Solidaridad Obrera” Cotxeres de Sans octubre)
-Exposició” Pistolerisme i Sindicalisme 1917-1923” (Casa de Cultura Palma Mallorca
novembre)
-Conferència: “García Lorca y el Ateneo Enciclopédico Popular “ Ferran Aisa (Escola
Santiago Russinyol Nou Barris)
-Conferència: “Vida i obra del poeta León Felipe”: Guillem Pizarro /Centre cívic Sant
Idelfons Cornellà)
-Conferència:”Actualitat i perspectives de treball de l’Ateneu Enciclopèdic Popular”
Ferran Aisa, Paco Madrid i Juanjo Alcalde (col·labora Anthropos Vía Augusta)
1988
-Desè aniversari del CDHS
-Conferència, recital poesia:Centenari de Margarida Xirgu :Antonina Rodrigo cloenda
Ramon Muns musicant “Poema del retorn d’Ambrosi Carrión” (Capella Institut del
teatre Palau Güell, 8 juny)
-exposició Cartòfila: “Gastronomia” (Llibreria Els Gnoms ,avinyo octubre)
-Presentació dels quaderns de l’AEP: Guillem Pizarro , Ferran Aisa i el cantautor Ramón
Muns ( Centre Cívic Hostafrancs 26 novembre)
1989
-Exposició “ Francisco Ferrer i Guàrdia e a Escola Moderna (1859-1909)” (Casa
Elizalde) presentant Marta Mata, Manuel Ainaud de Lasarte
1990
-“Excursió a les Ruines d’Empuries i a l’Escala” Guía Miquel Didac Piñero recepció a
l’Ajuntament de l’Escala amb un vermut escalenc.
1991
-Exposició “ Francisco Ferrer i Guàrdia e a Escola Moderna (1859-1909)” (Aula de
Cultura Caixa Galicia 1 a 30 maio)
-“Excursió a les coves d’Alquezar, Osca” (2 juny)
1992
-Presentació Exposició “Ferrer y Guardia y la Escuela Moderna” (Salón de actos IB
Santa Eulalia, Mérida (25 noviembre a 4 diciembre)
1993
-Excursió a Colliure homenatge a Antonio Machado (febrer)
-Excursió a Les Illes Medes i al museu del suro de Palafrugell (9 maig)
-Recital poètic “Homenatge a León Felipe” (25è aniversari de la mort del poeta) (Círculo
Castilla León)
-Exposicions “Presencia Internacional del anarquismo”, Francsico Ferrer i Guàrdia y
la Escuela Moderna”, “Arte y Anarquía”, “El anarquismo ibérico” (Cotxeres Sans 27
setembre 10 octubre , Jornades Anarquisme Internacional organitzades amb altres grups)
-Debat “Ecología La ciudad y el campo” Eduard Masjuan (Barcelona ) Franco Buncuga
(Brescia), Colectivo de Arenalejos (Málaga), Colectivo Adelffas (Mérida) (Cotxeres de
Sans 28 setembre)
-Debat: “Medios de comunicación” Eliseo Bayo (Barcelona), Christian Ferrer (Buenos
Aires), Periódicos CNT y Solidaridad Obrera, Ràdio Contrabanda (Barcelona) Radio
Libertaire (París) Revista Lletra A (Reus) (Cotxeres de Sans 29 setembre)
-Debat: “Ciencia y anarquismo” Edson Passetti (Sâo Paulo), Antonio López Campillo
(Madrid) Colectivo Medicina natural y social (Albacete) (Cotxeres Sans 30 setembre)

-Debat “Etnia, nación estado”: Frank Harrison (Canada) Javier Sádaba (Madrid) Pep
Castells (Osona) Luciano Lanza (Milán) (Cotxeres Sans 1 octubre)
-Debat “ Individuo, comunidad, sociedad”: Agustín García Calvo (Madrid) Eduardo
Colombo (Paris) Alfredo Errandonea (Montevideo) Silvia Ribero (Montevideo) (Cotxeres
Sans 1 octubre)
-Debat “Más allá de la democracia”: Tomás Ibañez (Barcelona, JL García Rua (Granada)
Heleno Saña (Darmstadt) Amadeo Bertolo (Milán) (Cotxeres Sans 2 octubre)
-Debat: “Norte-Sur y los condenados de la Tierra” J Martínez Alier (Barcelona)
Francisco Olaya (París) Osvaldo Escribano (Buenos Aires) Marianne Enckell (Lausanne)
(Cotxeres Sans 2 octubre)
-Debat: “Una utopia para el siglo XXI”: Isabel Escudero (Madrid), René Lourau (París),
Luce Fabbri (Montevideo) Gerar Jacas (Barcelona) (Cotxeres Sans 2 octubre)
-Debat: “Trabajo alternativo”: “ Horst Stowasser (Frankfurt), Ruben Prieto
(Montevideo), Decio Mello (Sâo Paulo) Regina Garbilini (Sâo Paulo) Editorial Virus
(Barcelona) (Cotxeres Sans 4 octubre)
-Debat “present situation in the balkan peinisular (ex Yugoslavia)” Ljubo Milicevic
(Zagreb ) Dubravkp Grbesic (Zagreb) amb angles (Cotxeres Sans 4 octubre)
-Debat: “Militarismo” Carlos Hinojosa (Barcelona), David Marin (Barcelona) Colectivo
Izar Baltza (Pamplona), Campi Aragón (Zaragoza) Mary Laffanque (Toulouse) (Cotxeres
de Sans 5 octubre)
-“Recital de poesia social” Lizano de Berceo, Antoni Solà i Guillem Pizarro (Cotxeres
Sans 6 octubre)
-Debat” Feminismo / postfeminismo” Eva Izquierdo (Buenos Aires) Pepita Carpena(
Marsella) Concha Serrano (Madrid) y Mujeres libres de Barcelona (Cotxeres Sans 7
octubre)
-Debat “Nuevo tiempo, nuevo orden, nuevas relaciones” Maria Oly, Raquel Siebert, y
Edgar de Decca (tots de Florianapolis Brasil) (Cotxeres Sans 7 octubre)
-Debat “Marginación social “Joaquin Rodríguez Suárez (Madrid), Ignasi Llores(Palma
Mallorca), Eva García Visiedo (Barcelona) Ramón García Dils (Barcelona) (Cotxeres Sans
8 octubre)
-Debat: “ Enseñar o aprender” Pere Solà (Barcelona), Colectivo Paideia (Merida), Dora
Barrancos (Buenos Aires) Liberto Sarrau (Barcelona) (Cotxeres Sans 9 octubre)
-Debat: “ Anarcosindicalismo “ Pepe Gómez (Puerto Real) Miguel Correos (Badalona)
Daniel Colson (Lyon) Jaime Cubero (Sâo Paulo) (Cotxeres de Sans 9 octubre)
1994
-Col·loqui “ Salvador Puig Antich i el MIL” : Joan Martínez Alier, Francesc Caminal,
Antonio Téllez, Leopoldo Quintero, Manuel Muntaner (Pati Maning 2 de març)
-Conferència “La feminització de la pobresa” : Cristina Carrasco Verena Stolcke, Núria
Galdón (Eco Concern Plaça catalunya 26 novembre)
-Exposició “Ferrer i Guàrdia i l’escola Moderna” (Centre cultural l’escorxador maig)
-Exposició “Salvador Puig Antich i el MIL” (Centre Cívic Blai)
-recital poètic “Centenari Joan Salvat Papasseit 1894-1994: “Antoni Sola, Ovidi
Montllor, Toti Soler (Centre Cívic Blai, 11 juny)
1995
-recital poètic: “Cincuenta años de aventura poètica de Colectivo Jesús Lizano Berceo
1945-1995 presentación libro “Héroes” (pati Manning 8 novembre)

-Conferència:”75è aniversari de la mort de Francesc Layret i Foix 1880-1920”: Josep
Benet, Joaquim Ferrer, Mateu Seguí, Ferran Aisa (CCCB, 1 desembre)
1996
-Excursió a Cotlliure homenatge a Antonio Machado (febrer)
- Col·loqui “Mitjans de comunicació informàtics “Ateneu Enciclopèdic, Ateneu
Llibertari Poble Sec, FELLA i Revista Polèmica” (Pati Manning)
-Presentació Llibre “Antologia poètica popular a la memòria de Salvador Puig Antich”
Jesús García, Guille Pizarro i Ricard Vargas Golarons cantant Ramon Muns (Pati
Manning 17 abril9
-debat: “Centenari de Durruti perfil d’un revolucionari anarquista del segle XX” Abel
Paz (CCCB 17 juliol)
-Presentació Llibre “Antologia poètica popular a la memòria de Salvador Puig Antich”
Jesús García, Guille Pizarro i Ricard Vargas Golarons (Casa d’Anda lusia, 7 juny)
-Presentació llibre “de la Unión a Banat itinerario de una rebeldía” de Juan Giménez
Arenas: Manel Aisa i Juan Giménez Arenas (Centre cívic Blai)
1997
-excursió a Cotlliure Homenatge a Antonio Machado (23 febrer)
-exposició “Fotomuntatges a la revista Estudios Josep Renau” (Ateneu Barcelonès
febrer)
-Presentació llibre “Helios Gómez Artísta de corbata roja de Ursula Tjaden” : Ursula
Tjaden, Carles Fontserè, Abel paz i gabrel Gómez (Ateneu Barcelonès 2 abril)
-Exposició “Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” (Casa delle Culture Roma 1 a 4 maig)
-Conferència: “Barcelona Maig de 1937 (revolució i contrarevolució seixanta anys
després)” : Víctor Alba, Abel Paz i Manel Aisa (CCCB 6 maig)
-Lectura poètica: “Colectivo Jesús Lizano” (Pati Manning 13 maig)
-Video i col·loqui “El Moviment okupa “ video “La chispa que prende la mecha” del
colectivo Chigra (B Pública Arús, 24 maig)
-Lectura Col·loqui : “Certamen literari sobre la Llibertat” (Pati Manning 27 maig)
-“Exposició “Helios Gómez 1905-1956”: Rai Ferrer (col·laboració Col·legi Periodistes de
Catalunya)
-Video Forum “La ciutat cremada “ d’Antoni Ribas Presenta Joan García Grau (Pizerria
l’Àvia 26 novembre)
-Video Forum: “Mort accidental d’un anarquista”de Dario Fo, col·loqui Ramon
Gabarrós i Abel Paz(Pati Manning 28 novembre)
-Video Forum “La txispa que prende la mexta” Col·loqui amb representants del
moviment okupa (Pati Manning 19 desembre)
-“Homenatge a Antoni Turón Turón” Entrega diploma com a Soci d’Honor ( AEP, 1
novembre)
-Debat: “Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” : Ferran Aisa i Jordi Serrano
(Pizerria l’Àvia, 19 novembre)
-Exposició “El Procés de Montjuïc” Participant:Biblioteca Arús, Universitat Autònoma
Barcelona i Ateneu Enciclopèdic (Biblioteca Arús 4 desembre)
-Video Forum: “Vivir la utopía” i debat: Francisco Ríos, Abel paz, Dolors Marin, Toni
Castells (CCCB, 12 desembre)
1998

-Exposició “Francisco Ferrer e la Nascita della Scuola Moderna” debat: Donato
Romito, Carlo Ghirardato, Romolo Morico: CSA Centro sociale Macerata Italia (23 a 25
gener)
-Conferència i Recital poètic “Lectura poètica en homenatge a León Felipe” : Guillem
Pizarro , recita Grup León Felipe (centre Cívic Sant Martí de Porvençals, 21 gener)
-Viceo Fòrum: “El vindicador” d’Osvaldo Bayer (Pati Manning, 23 gener)
-Conferència: “El teatre durant la revolució espanyola (1936-1939)” Francesc Foguet
(Biblioteca Pública Arús, 12 febrer)
-Excursió a Cotlliure “59è Aniversari de la mort d’Antonio Machado” (22 febrer)
-Video Fòrum: “Arte y anarquía” realitzat Fundació Anselmo Lorenzo presenta: Sonya
Torres (Pizerria l’Àvia, 26 febrer)
-Presentació Llibre: “Maçoneria Una introducció al tema”: Mario M Pérez Ruiz
(Biblioteca Arús 9 març)
- Debat: “75 aniversari de l’assassinat de El Noi del Sucre”: Ferran Aisa, Paco Madrid,
Dolors Marin (CCCB ,19 març)
-Debat: “75 aniversari de l’assassinat de El Noi del Sucre”: Carles Sanz, Josep Mª
Huertas Claveria i Sonia del Río (CCCB, 30 de març)
-Debat:“Els Saharauis, un poble oblidat” Joaquím Trullén, Conxita Morte, i Adda
Abrahim Front Polisari (Espai Obert 24 abril)
-conferència: “Centenari de Federico García Lorca, García Lorca y el Ateneo
Enciclopédico Popular”: Antonina Rodrigo, la rapsoda Petra Jiménez i a la guitarra Pilar
Ordoñez del grup teatre Lauta (Espai Obert 20 maig)
-Debat “Salvador Seguí i el moviment sindicalista dels anys vint”: Bernat Castany,
Dolors, Marin, Ferran Aisa, Miquel Izard i Sonia del Río (Ateneu Barcelonès 21 miag)
-Conferència debat: “Kati Horna fotògrafa de la revolució 1936-39”: Conchita Bados,
organitzat conjuntament amb Etcètera (FELLA, 22 maig)
-Conferència “De Fuentevaqueros a Fuente Grande”: Jesús García (Espai Obert, 28
maig)
-Conferència “ La poesia sexual en García Lorca”: Guillem Pizarro (espai obert 4 juny)
-Teatre “Teatre de nens per a nens”: Captolere (Pizzeria l’Àvia 6 juny)
-Lectura poètica: “El Raval, memòria poètica i altres poemes” Ferran Aisa i Grup Poètic
León Felipe (Pizzeria l’Àvia, 6 juny)
-“Recital de poemes de “Federico García Lorca”: Grup poètic León Felipe (espai Obert
13 juny)
-Conferència debat: “Qui fou l’Albert Carsi” Eduard Masjuan i Eduard Pons Prades
(Espai Obert 19 novembre)
-“Excursió literària al Montseny “ Parada a Sant Celoni per visitar la tomba de Quico
Sabaté” Grup León Felipe i poetes de l’AEP (21 novembre)
1999
-Tertúlia Literària poètica (Centre Cívic Blai 29 gener)
-Presentació “Raval Memòria poètica” de Ferran Aisa: Adolf Castaños i cantrautor Eusebi
del Olmo (Pizzeria l’Àvia 5 febrer)
-Tertúlies l’ AEP: “temes d’actualitat” (Centre Cívic Bali 12 febrer)
-Presentació Documental “Durruti “ Paco Ríos i Abel Paz (CCCB 19 febrer)
-Excursió a Cotlliure “ Recital poètic davant la tomba d’Antonio Machado” (21 febrer)
-Tertúlia Literària poètica (Centre Cívic Blai 26 febrer)

-Recital Poètic “25è aniversari de la mort de Salvador Puig Antic”: Grup león Felipe
(Llibreria Taifa 2 març)
-Tertúlies l’ AEP: “temes d’actualitat” (Centre Cívic Bali 5 març)
-Tertúlia Literària poètica (Centre Cívic Blai 29 març)
-Tertúlies de l’Ateneu Enciclopèdic : “El pensament unic” (Centre Cívic Blai, 9 abril)
-Presentació “Manifest de l’Ateneu Enciclopèdic Popular entorn dels derres fets bèlics
de Kosovo” (Espai Obert, 14 abril)
-Debat: “Els ateneus llibertaris durant la transició” Iñaki García i Pep Martínez (espai
obert 28 abril)
-Tertúlia poètica literària (Centre Cívic Blai, 30 abril)
-Tertúlies de l’Ateneu Enciclopèdic “La societat del benestar” (Centre Cívic Blai, 7 maig)
-Conferència col·loqui “ La vaga de La Canadenca 80 anys després” : Sònia del Río i
Manel Aisa (Biblioteca Arus 13 maig)
-Conferència “L’escola de Cinema de Barcelona presenta projecció pel·lícula
SexperienciaS” de Jose Maria Nunes (Biblioteca Arus, 20 maig)
-Tertúlia poètica literària (Centre Cívic Blai, 28 maig)
-Tertúlies de l’Ateneu Enciclopèdic “Globalisme i nacionalisme” (Centre Cívic Blai 4
juny)
-Presentació llibre: “Segunda parte de Lizanote de la Mancha o la conquista de la
inocencia” (Biblioteca Arus 10 juny)
-Tertúlia poètica literària (Centre Cívic Blai,25 juny)
-Tertúlia poètica literària: “Bar Galpón Sur “ (Gràcia)
-Tertúlies de l’AEP “Mèxic realitats i reptes de cara al segle XXI: presenta Juan J Pardo
(Centre Cívic Fort Pienc)
-Presentació “Manifest Combate por la historia”: Antoni Castells, Andy Durgan, Agustí
Guillamón i Manel Aisa (Espai Obert)
-Video Col·loqui : “Diego”: Abel Paz (Centre Cívic Fort Pienc, 8 octubre)
-Presentació Exposició “L’efervescència social dels anys 20, Barcelona 1917-1923”
Centre Cívic Fort Pienc
-Lectura poètica “Raval Memòria poètica La Caixeta del Van Gogh”: Ferran Aisa
(Pizzeria l’Àvia, 11 desembre)
2000
-Presentació “Manifest Combate por la Historia” (Ateneu Barcelonès 26 gener)
-Tertúlia de l’AEP “La memoria col·lectiva” presenta Abel Paz (Centre Cívic Fort Pienc
28 gener)
-Exposició “L’Efervescència social dels anys 20 Barcelona 1917-1923” (Centre social de
Sans 14 febrer)
-Presentació col·loqui “L’efervescència social dels anys 20, Barcelona 1917-1923”
Manel Aisa (Centre Social de Sans 14 febrer)
-Tertúlia poètica Literària (Bar Galpón Sur, 18 febrer)
-Excursió a Cotlliure i Argeles Homenatge a Machado i als refugiats republicans (20
febrer)
-Tertúlia de l’AEP “La democràcia” :Antoni Castells (Centre Cívic Fort Pienc 25 febrer)
-Conferència “El misticismo libertario” Jesús Lizano Biblioteca Arus 29 febrer)
-Exposició “L’efervescència social dels anys 20 Barcelona 1917-1923” (Universitat de
Nantes 7 març)

-Presentació Col·loqui “L’efervescència social dels anys 20 Barcelona 1917-1923”
Manel Aisa (Universitat de Nantes França 7 març)
-Conferència Recital poètic “ León Felipe Itinerario de una rebeldía Poètica” Adolf
Castños i Grup León Felipe (Bar Galpon 17 març)
-Tertúlia de l’AEP “Naturisme i societat”. Xavier Diez (Centre Cívic Fort Pienc 24 març)
-PEl·licula « Amigoamiga » de Jose Mª Nunes posterior col·loqui (Centre Cívic Fort
Pienc 29 març)
-Recital organizado por el propio AEP “Ecosistema” con la participación de Assumpta
Forcada y Fina R.Palau.
-Tertulias sobre actualidad: -las ONGs (que provocó más de una sección de debate)
(Forty Pienc)
-Tertulias sobre actualidad -México hoy (Fort Pienc)
-Tertulias sobre actualidad -La Barcelona actual (Fort Pienc)
-Presentació Exposició: “Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna “ Universitat de Valencia i
altres indrets del Llevant
-Exposició “El moviment obrer de Primers de segle Efervescència social dels anys 20
(1917-1923)” (Cotxeres de Sans, 26 a 30 setembre)
-Conferència “Efervescència social dels anys 20” : Manel Aisa (cotxeres Sans 26
setembre)
-Conferència “La Cultura popular i el teatre al Paral·lel “ : Joan Martori (Cotxeres Sans
27 setembre)
-Conferència “El barri de Sans –Entre guerres-“ : Sònia del Río (Cotxeres Sans 28
setembre)
-Conferència: “Una historia de Barcelona Ateneu Enciclopèdic Popular”: Ferran Aira
(Cotxeres Sans 29 setembre)
-Seminaris d’Història AEP : A raíz del manifiesto “Combate por la historia” se
desarrolla el proyecto de Seminarios de Historia Contemporánea del AEP
-Presentació llibre: presentació oficial d’ “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de
Ferran Aisa (CCCB, 21 novembre)
-Tertulias poéticas en el Bar Galpón de Gràcia por el Grupo León Felipe acompañados por
cantautores en “La mejor poesía es el verbo hecho tango” (Bar Galpón 21 novembre)
-Presentació llibre: “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa: Josep Mª
Ainaud de Lasarte a (Biblioteca Arús, 27 novembre)
- Presentació llibre: “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa en la(
FELLA, 13 desembre)
-Concert de música “Concert de Música del Segle XV”: Syntagma Musicum de València
(Centro Cívico Fort Pienc 16 desembre)
-Lectura poètica: “Ahora que dicen que viene un tiempo nuevo” de Adolf Castaños con
prólogo de Bernat Muniesa.
2001
-Tertúlia a Catalunya Radio al programa “Postdata” de Catalunya Cultura amb Pere Solá,
Enric Casañas i Ferran Aisa
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa al Museu
Municipal de Granollers (27 gener)
-Entrega del Premi Ciutat de Barcelona d’Història Agustí Duran i Sanpere a Ferran
Aisa pel seu llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999”, (Saló de Cent 8 febrer)

-Lectura poètica : Gerard Jacas, Jesús Lizano i Ferran Aisa (Espai Obert 9 febrer)
-Curs d’esperanto : a càrrec de l’esperantista Josep Maria Alonso (s’inicia el curs el 13
febrer)
-Seminari Secció d’Història “ El anarquismo durante los años de la república española
1931-1936” (inici del seminari febrer)
- Presentació llibre: “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa a Lleida a
l’Ateneu Popular de Ponent. (23 febrer)
-Excursió a Cotlliure Homenatge a Antonio Machado (25 febrer)
Presentació llibre “Una història de Barcelona Ateneu Enciclopèdic Popular “(Pizzeria
l’Àvia 28 febrer)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa (València,
Ateneu Al Margen 6, 7 març)
-Homenatge a Joan Pedrol Soci AEP (London Bar 13 març)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa (llibreria el
Raval 15 març)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa ( Girona, Casa
de la Cultura 30 març)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa (’Ateneu
Barcelonés 3 maig)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa a la
Biblioteca Can Casacuberta de Badalona i exhibició de l’exposició “L’efervescència social
dels anys 20, Barcelona 1917-1923” (8 maig)
-Presentació exposició i conferencia “L’efervescència social dels anys 20, Barcelona
1917-1923” Manel Aisa (Ateneu Bophuthatswana Tarrega 20 maig)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa ( Rubí a la
llibreria El Racó 22 juny)
-Conferència “contra la globalització” John Zerzan y Robin Terranova (CCCB 22
setembre)
-Presentació llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa (Ateneu
Llibertari de Sant Boi 17 novembre)
-Des d’ abril Programa de radio quincenal “La memòria silenciada” en Radio
Contrabanda. 91.4 Temaris: “Primer de maig”(Antonio Pria y Manuel Priego), “Les
edicions de Ruedo Ibérico”(Marianne Brull, Manuel Priego, Adolfo Castaños y Paco
Madrid), “Ecologia y naturisme als anys trenta”(Eduard Masjuan, Germen, Josep Ma
Rosselló), “Aquell dinou de juliol del 36” (Abel Paz, Francesc Piqueras, Enric
Casanyes), “Marxisme i anarquisme” (Adolfo Castaños, José Enrique de la Fuente),
“L’Escola Moderna i Ferrer i Guàrdia” (Ferran Aisa), “Joan Brossa” (Jaume Josa y
Vicenç Altaio) entre altres, direcció programa Manel Aisa, Xavier Diez, Jaume Samperiz
2002
-Exposició “Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” (25 gener 20 febrer, Café
del teatre l’Excorxador Lleida)
-Acte en record de sòcia de l’AEP“Sonia del Rio “amb poesia i música (2 març)
-Documental pel·licula proyección “El futuro del 36” de Willem Thyssen (CCCB, 6
març)

-Conferència “Ajoblanco: su influencia en la ascensión libertaria y en la
reconstrucción de la CNT en la década de los setenta” de Pepe Ribas (20 març
col·laboració amb la FELLA)
-Presentació del llibre “Una historia de Barcelona, 1902-1999” de Ferran Aisa ( l’Escala,
6 abril)
-Debat “La Revolució espanyola “ i “Les edicions de Ruedo Ibèrico” a càrrec de Abel
Paz Marriana Brull i Manel Aisa (Ateneu Bophuthatswana Tàrrega maig)
-Presentació “100 anys de cultura de l’AEP” i Actuació musical (Auditori del CCCB,22
octubre)
-presentació del llibre “Joan Salvat-Papasseit, l’home entusiasta” de Ferran Aisa i Remei
Morros (29 octubre)
-Festa del Centenari Recital poètico-musical amb El sobrino del diablo, Mister
Rodríguez, Joll Chamorro, Ismael Cardoso i Moi Rojo Vernisage (Espai Obert, 9
novembre)
-Centenari d’Albert Pérez Baró ( Biblioteca Pública Arús 14 novembre)
-ruta de l’AEP. Recorregut pel Raval sobre l’història de l’AEP guiats per Ferran Aisa
(17 novembre)
-Debat “La cultura popular del segle XXI” ( CCCB,28 novembre)
-Visita al cementiri Sud-Oest “ofrena floral a la tomba de Francesc Layret” (30
novembre)
-Dinar del centenari i Festa poètico-musical ( espai obert 14 desembre)
-Obra de teatre (Espai Obert 21 desembre)
2003
-Exposició “Les Jornades Llibertàries 1977 i la transició llibertaria 1974 -1979 (Fella,
10 de gener)
-Campanyes de “Solidaritat amb el Poble Saharaui “ recollida de diners (gener )
-Exposició” Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna “(CGT Via Laietana 25 febrer a 10
març)
-Manifest contra la guerra “¡Abajo la guerra no más guerras!” (22 març)
-Exposició “ La transició Llibertaria 1974-1979” (Berga, 1 a 20 abril)
-Recital poètic “Theatre de la Voix” de Paris (centre Cívic Fort Pienc 3 abril)
-Col·loqui “Reflexions al voltant de la prevenció de l’anorèxia i la bulímica nervioses”:
Neus Sallés i Josep Mª López (CCCB, 7 abril)
-Debat “Critica llibertària a la transició” Pepe Ribas, Paco Madrid Bernat Castany
(Ateneu Barcelonès 8 abril)
-Exposició “L’efervescència social dels anys vint Barcelona 1917-1923” (IES Salvador
Seguí 22 a 28 d’abril”
-Conferència “L’efervescència social dels anys vint “ Manel Aisa (IES Salvador Seguí, 23
abril)
-Recital poètic : Adolf Castaños i el grup León Felipe (IES Salvador Seguí, 23 abril)
-Conferència “La insubmissió voluntària. Una història de l’anarquisme individualista
a Espanya”: Xavier Diez (Espai Obert, 25 abril)
-Presentació Llibre “Corporativismo y relaciones laborales en Cataluña (1928-1929)
una aproximación desde la prensa obrera de Sònia del Río Santos”: Enric Ucelay,
Susanna Tavera i Pere Gabriel (Biblioteca Arus, 29 abril)
-Conferència “Compte enrere, Salvador Puig Antich”: Francesc Escribano (CCCB, 8
maig)

-Exposició “L’efervescència social dels anys vint Barcelona 1917-1923” (Ateneu Moli
d’en Ral Caldes de Montbui 5 al 12 de maig)
-Conferència “ L’efervescència social dels anys vint Barcelona 1917-1923” Manel Aisa
(Ateneu Moli d’en Ral Caldes de Montbui 6 maig)
-Exposició “FÉLIX MARTÍ IBAÑEZ, un metge, sexòleg i llibertari" (Col·laboració
Sala exposicions Vila de Gràcia, Col·laboració d’aep 8 a 20 de maig)
-Conferència “Els ateneus a principis del segle XX” Manel Aisa (Ateneu Moli d’en Ral
Caldes de Montbui ,10 maig)
-Debat”El MIL una historia política” Sergi Roses i Jordi Soler Sugranyes (CCCB, 15
maig)
-Conferència “Ateneus llibertaris els seus orígens la seva gent” Manel Aisa (CSO
Manresa, 16 maig)
-Debat “Critica llibertària a la transició” Pepe Ribas, Paco Madrid Bernat Castany
(Ateneu Barcelonès 19 maig)
-Excursió a l’Escala y ruïnes d’Empúries (21 maig)
-Presentació llibre” Una mujer libre. Amparo Poch y Gascon Médica y anarquista”:
Antonina Rodrigo (Biblioteca Arus, 22 maig)
-Recital poètic “ Orillar Sur” i “Rambla del Raval” de Mateo Rello i Ferran Aisa (Bar
Galpón, 29 maig)
-Portes Obertes Ateneu (10 juny) dins les festes del Barri de Fort Pienc
-Pregó de la Festa de Fort Pienc : Jesús Lizano (Ateneu Fort Pienc, 11 juny)
-Conferència “ Cultura popular Joan Amades Folklore i ateneísme”: Oleguer
Sarsanedas i Ferran Aisa (Biblioteca Arus, 12 juny)
-Recital poètic : Joan Margarit i Daviv Castillo (Centre Cívic Fort Pienc, 13 juny)
-Recital de catautors: Joll Chamorro, Antoni García, Jordi Ricol, Ismael Cardoso i Mario
Montero (Plaça Fort Pienc, 17 juny)
-Recital Cançó: Eusebi del Olmo (Centre Cívic Fort Pienc, 19 juny)
-Debat “Ilegalisme anarquista” de Miquel Amorós i Paco Madrid (Biblioteca Arús 7
octubre)
-Presentació exposició sobre l’AEP “Cent anys de cultura” Manel Aisa Jaume Sobreques
( Museu d’Història de Catalunya, 12 novembre fins mitjans de gener2004 )
-Presentació llibre i debat “La revolución traicionada” de Miquel Amoros Debat: Luis
Andrés Edo, Paco Madrid, Adolfo Castaños, Luis Blanco, Eulogio Fernández i Miquel
Amoros(espai Obert 20 novembre)
- “Homenatge a la Llibertat “ “Encuentro republicano” President tercera República Jorge
López Bernal Lliurament de medalla de la República a Xavier Diez, Manel Aisa i Adolf
Castaños (Biblioteca Arus 27 novembre)
-Debat: “la dictadura franquista i la seva repressió”:José Luis Pitarch, Xavier Díez,
Manel Aisa i Adolf Castaños (Biblioteca Arus, 27 novembre)
2004
-Presentació llibre: “XV Brigade Internationale “Manel Aisa, Andy Durgan, Alan Warren
(Biblioteca Arus, 17 febrer)
-Conferència “Gentrificación de los barrios populares” :Franco Lacecla (Ateneu
Llibertari de Sans abril)
-Conferència “Com funciona la participació?”: Itziar González (Espai Obert ,7 abril)
-Conferència “Piotr Kropotkin una lectura anarquista de Darwin” :Manel Aisa i Alvaro
Girón (Biblioteca Arus, 15 abril)

Excursió “Vernet Ariège Camp d’extermini i Museu Recital poètic “ Grupo León
Felipe (29 a 31 maig)
2005
-Excursió a Cotlliure “Homenatge a Antonio Machado” (17 febrer)
-Presentació Llibre “Odio las mañanas “de Jean Marc Rouillan i projecció Video
Documental “Sense llibertat”: Xavier Muntanyà, Robert Sabata, Luis Andrés Edo,
(CCCB, 25 febrer)
-Exposició “Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” (Biblioteca Pública Pompeu Fabra,
Mataró 3 a 20 març)
-Conferència “Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna”: Ferran Aisa (Biblioteca Pública
Pompeu Fabra, Mataró 3 març)
-Presentació Llibre dins Repensar Barcelona recuperar la ciutat: “Elogi del vianant”
Manuel Delgado (Ateneu Barcelonès, 3 març)
-Conferència debat “Institucions versus veïns Mecanisme del poder” Rose Veciana
(espai obert, 1 abril)
-Conferència debat “Genealogia del poder Història de les associacions de veïns de
Barcelona” : Adolfo Castaños (espai obert, 1 abril)
-Conferència “La ciutat i les utopies” : Bernard Muniesa (Ateneu Popular Flor de Maig, 8
abril)
-Conferència debat: “Veïns en defensa de la Barcelona Vella” :Taula del Raval, Centre
Social Sans, Lucía de Olmedo Verd (centre social de Sans 15 abril
-Conferència debat: “El municipio libre” Luís Andrés Edo (Fella 22 abril)
-Conferència debat: “Formas autogestionarias en la vivienda” Raquel Fosalba (Fella, 22
abril)
-Conferència “Quién hace la ciudad? El caso de Santa Catarina”: Colectivo de
Arquitectos Pilar Prim i Hubertus Póppinghaus (29 abril , RAI)
-Conferència: “enquesta Veïnal a les cases del Bon Pastor”:Stefano Portelli (La torna, 4
maig)
- Video i debat : “Aquí falta una casa (passi video Ciutat cooperativa): Asociació avis
de Bon Pastor (La Torna, 4 maig)
-Festa de les Jornades “Repensar Barcelona, Recuperar la Ciutat” (Ateneu Xino, 7
maig)
-Conferència “Barcelona:” La criminalització de l’immigrant”: Manuel Delgado (Casa de
la Solidaritat 11 maig)
-Conferència “Los encierros y la huelga de hambre”: Norma Falcón i Ibrar Bukhari
(Casa de la solidaritat, 11 maig)
-Conferència “Com volen governar-nos?” Connie Mendoza (La Fera, 19 maig)
-Conferència “Sistema cultural cooperatiu” Susana Noguero (La Fera, 19 maig)
-Conferència “Territori intervenció cultura”: Joan Vila Puig (La fera, 19 maig)
-Conferència “Conflictes ecològics a les ciutats”: Joan Martínez Alier (RAI, 27 maig)
-Conferència “Com funciona Barcelona?”: Col·lectiu d’economía crítica Taifa (RAI, 27
maig)
-Conferència “L’especulació a Barcelona de 1900 fins avui”: Eduard Masjuan (Col·legi
d’arquitectes, 1 juny)
-Conferència “Apuntes sobre urbanismo”: Volver Zimmermann Col·legi d’arquitectes, 1
juny)

-Conferència “Sota Montjuïc ,La Canadenca”: Manel Aisa (Centre Cíciv Can Basté, 17
juny)
-Conferència “Col·lectivitzacions obreres durant la revolució” (Centre Cíciv Can Basté,
17 juny)
-Conferència”La vida als barris obrers dels anys vint”: José Luis Oyón (Centre Cíciv
Can Basté, 17 juny)
-Conferència “Derivando por el Raval” : Col·lectiu Derives (Centre Cívi Pati Llimona, 8
juliol)
-Conferència “ Drets, treball i usos cultural a la ciutat” : Ciutat Cooperativa i Valentí
Roma (Centre Cívi Pati Llimona, 8 juliol)
-Conferència “Salut a la ciutat” : Carmen Díaz (Centre social de Sans, 15 juliol)
-Conferència “Ciudad y Género”: Mónica Cevedio i Mikel Aramburu (Centre Social de
Sans, 15 Juliol)
-Taula rodona “Taller de propostes de continuació Jornades Repensar Barcelona
Recuperar la Ciutat “ (Forat de la Vergonya, 22 juliol)
-“Exposició “Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” (Biblioteca Can Casacuberta
Badalona 3 a 17 juny)
-Conferència: “Eliseo Reclús: compromiso social y libertad científica del siglo XIX
para el siglo XXI” Maria Teresa Vicente Mosquete (Residència d’Investigadors, 2
novembre)
-Presentació llibre debat: “La lucha por Barcelona clase, cultura y conflicto 1898-1937”
de Chris Ealham : Manel Aisa, Adolf Castaños i Chris Ealham (CCCB, 7 novembre)
-Conferència: “Elisée Reclús i la nova cultura de la naturaleza en els medis obrers de
1900 a 1936” Eduard Masjuan (Institut d’estudis catalans, 16 novembre)
-Presentació llibre: “La Gran desil·lisió (Una revisió crítica de la transició als Països
Catalans)” Bernat Muniesa, Vicenç Navarro, Joel Bagur, Xavier Diez (Biblioteca pública
Arus 17 novembre)
-Homenatge a “Francesc Ferrer i Guàrdia, Francisco Ascaso i Buenaventura Durruti”
: Dones llibertàries i AEP (Cementiri Montjuïc 20 novembre)
-Conferència “Orient- Occident la grande séparation vue par Elisée Reclús », Philippe
Pelletier (Institut d’estudis catalans 23 novembre)
-Conferència “Elisée Reclus y Piotr Kropotkin: amistad, ciencia y anarquía” Àlvaro
Girón (CSIC 30 novembre)
-Presentació Llibre “Si este año no tocamos la revolución me aventuro con los caballos
salvajes” d’ Emili Pardiñas Viladrich (FELLA 16 desembre)
2006
-Conferència : “L’efervescència social als anys 20 a Barcelona” : Manel Aisa (COLP La
Fera de Gràcia 3 febrer)
-Conferència “Repensar la ciudad en la sociedad del conocimiento” : Luís Ángel
Fernández Hermana (Casa de la Solidaritat 3 març)
-Conferència “ Arrabales de la revolución” : José Luis Oyon (Bar Nostromo, 16 març)
-Presentació llibre “En la mesa con Darwin Evolución y revolución en el movimiento
libertario en España 1869-1914” d’ Álvaro Girón i “El Banquete de la vida” d’Anselmo
Lorenzo : Manel Aisa, Eduard Masjuan i Álvaro Giron (Biblioteca Arus 6 abril)
-Presentació llibre: “Memòries d’un brigadista gal·lès durant la guerra civil” Manel
Aisa, Alan Waren, Geoff Cowling Consul Britànic), Moisés Broggi (CCCB, 18 abril)

-Presentació Llibre “Pinturas de Guerra dibujantes antifascistas en la guerra civil
española de Miguel Sarró Mutis” : Manel Aisa, Eduard Pons Prades i Mutis (Biblioteca
Arus, 27 abril)
-Documental: “Action Directe els anys 70 a França” de Pierre Carles i posterior debat
(CCCB, 11 desembre)
2007
-Presentació del llibre i debat "Barcelona, mayo 1937. Testimonios desde las
barricadas": Sergi Rosés, Harald Piotrowski , Carlos García(Editor) i Manel Aisa (CCCB,
15 de març)
- Presentació Enciclopedic Noticiari Nº 32 "Ateneisme": Manel Aisa i Adolf Castaños.(
Ateneu Rosa de Foc, 13 d’abril)
-Exposició “La Transició Llibertaria 1974-1980” (6 de Juliol. Ateneu Llibertari Sans)
- Debat “Transició Llibertaria”: Luis Andres Edo Joan Zambrana Adolf Castaños Txema
Bofill. (Ateneu llibertari de Sants,7 juliol)
- Documental “imatges Jornades Llibertaries 1977”. (Ateneu llibertari de Sants. 8 de
juliol)
-Debat “Les Jornades Llibertaries i els ateneus llibertàris”: Pepe Ribas, Iñaki García,
Manel Aisa i Francesc Boldú (Ateneu Llibertari Sans, 8 juliol)
-Presentació del llibre “El anarquismo individualista en España”, de Xavier Diez. (Espai
Obert. 23 novembre)
-Presentació del llibre “El banquete de la vida” d’Anselmo Lorenzo. Carles Sanz i Manel
Aisa. (FELLA, 20 de desembre.)
2008
-Exposició: “L’efervescència social dels anys 20 (1917-1923)”. (Centre Cívic Sortidor. 7
a 19 gener)
-Confèrencia debat: “L’efervescència social dels anys 20 (1917-1923)” i entrega d’ un
DVD a Carles Bort : Manel Aisa i Adolf Castaños )”. (Centre Cívic Sortidor. 7 gener)
-Conferència debat:"La Barcelona social dels anys 20". Manel Aisa. (Centre Cívic
Sortidor. 10 de gener)
-Presentació del llibre: La quiebra de la ciudad popular Espacio urbano, inmigración,
anarquismo en la Barcelona de entreguerras 1914-1936. (16 de gener Centre Cívic
Surtidor)
- Presentació de l’ edició digital d’ “Estudios. Revista Ecléctica”.Membres de l’editorial
Valenciana ( Biblioteca Arús. 19 de febrer.)
-Excursió a Cotlliure. “Homenatge a Antonio Machado. Lectura de poemas” . Grup
León Felipe.(23 febrer)
- Exposició: “L’efervescència social dels anys 20 (1917-1923)”. (Ateneu La Torna. 11 de
març)
-Presentació debat : “L’efervescència social dels anys 20 (1917-1923)”. Manel Aisa
(Ateneu La Torna. 11 de març.)
- Presentació del llibre: Ciència i compromís Social Élisée Reclus (1830-1905) i la
Geografia de la llibertat. Xavier Arnau Àlvaro Girón (Biblioteca Arús. 10 d’abril)
-Presentació del documental “El honor de las injurias”, Carlos García Alix.(CCCB. 13
maigl)
-Presentació del llibre: “Paul de Épinettes o la mixomatosis panóptica”, de Jean Marc
Rouillan (Bar …. 28 juny)

-Debat i presentació del documental: Repensar Barcelona, la ciutat suplantada. (CCCB
de juliol)
-Presentació de l’exposició: “La premsa llibertària de clandestinitat (1939-1975)”.
(Residència d’investigadors. 15 de setembre)
-Debat “La clandestinitat Llibertària” Manel Aisa i Adolf Castaños (Residència
d’investigadors 15 setembre)
- Conferència debat: “La Clandestinitat llibertària durant els anys 60: La lluita de
DI(Defensa interior)” a càrrec de Octavio Alberola, Ariane Gransac i Lluis Andrés Edo.
(Residència d’investigadors. 15 d’octubre)
-Recital poètic a càrrec del grup León Felipe amb la Federació d’Ateneus deCatalunya.
(Festes de la Mercè. 22 de setembre Plaça Catalunya)
2009
- Presentació de l’exposició: “La premsa llibertària de clandestinitat (1939-1975)”.
(Espai Obert. 30 de gener)
-Tertúlia a l’Ateneu Enciclopèdic Popular, compartint el menjar i el beure. (6 febrer)
-Recital homenatge a Antonio Machado. Grup León Felipe. (Albricias Asociación
Cultural. 22 febrer)
- Presentació de l’exposició: “La premsa llibertària de clandestinitat (1939-1975)”. (Bar
Anònims (Granollers). 3 de març)
-Debat “La premsa llibertària de clandestinitat (1939-1975)”. Manel Aisa i Adolf
Castaños (Bar Anònims (Granollers). 7 de març)
-Homentge a Luis Andrés Edo. (CCCB. 28 de març)
-Presentació de l’exposició: “La Setmana Tràgica. Francesc Ferrer i Guàrdia i l’Escola
Moderna” (Residència d’investigadors 2 a 14 juny)
-Conferència: “Ferrer i Guàrdia i l’escola moderna” Pere Solà (Residència
d’investigadors 2 juny)
-Conferència: “Mateo Morral i l’Escola Moderna” Eduard Masjuan (Residència
d’investigadors 3 juny)
-Conferència “La setmana tràgica” Manel Aisa (Residència d’investigadors 3 juny)
-Conferència: “Puig Elias i l’escola racionalista” Valeria Giacomoni (Residència
d’investigadors 8 juny)
-Conferència “Què fou l’Escola Moderna” Gerard Jacas (Residència d’investigadors 8
juny)
-Cloenda Exposició “ Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” amb Cantautors i poetes
(Residència d’investigadors 13 juny)
-Documental debat“La ciutat suplantada”: Adolf Castaños Bernard Muniesa, Manel
delgado Gerard Horta (CCCB, 7 juliol)
-Ruta llibertaria “La setmana tràgica al barri” Dins les festes alternatives del Raval (18
juliol)
-Exposició “Ferrer i Guàrdia i l’escola Moderna” (Cotxeres de Sans 20 a 24 octubre)
-Conferència: “100 anys de condemnes i atacs a Ferrer i Guàrdia”: Txema Bofill
(Cotxeres Sans 20 octubre)
-Conferència debat “Què fou l’Escola Moderna”: Gerard Jacas (Cotxeres Sans 21 octubre)
-Presentació “D’allò comú permanent” Quaderns pedagògic presentat a la Bienal de
Venecia : Grup Sitesize (Cotxeres Sans 21 octubre)

-Conferència debat “La Setmana Tràgica”: Joseph Pich Mitjana, Eloy Martín Corrales
(Cotxeres Sans 22 Octubre)
-Conferència Debat: “Mateo Morral Bibliotecari de l’Escola Moderna” : Mateo Seguí,
Eduard Masjuan (Cotxeres Sans 23 Octubre)
-Recital poètic i Cantautors “Homenatge a Ferrer i Guàrdia” dirigit Grup León Felipe
(Cotxeres Sans 24 octubre)
-Ruta per Barcelona “ La Setmana Tràgica” organitza Assemblea Llibertària d’Estudiants
UB (11 novembre)
-Conferència: “35 anys de la revolució dels Clavéis Portugal 1974”: Otero Saraiva de
Carvalho (Pati Manning 26 novembre)
-Exposició”La transició llibertària 1974-1979” dins les festes alternatives de Sant Andreu
del Palomar (desembre 2009)
2010
-Exposició “Ferrer i Guàrdia i l’Escola Moderna” (Castell Palau de la Bisbal , 12 gener)
-Conferència “Ferrer i Guàrdia l’Escola Moderna i Les Escoles Racionalistes”: Manel
Aisa i Valeria Giacomoni (Centre Cívic El Vapor, St Perpetua de la Moguda 15 Gener)
-Presentació Llibre: “Joan Amades i Gelats del Raval a la llegenda”: Joan Serra Armand
i Mª Teresa Sadurní Hill (Biblioteca Arus 25 març)
-Presentació Llibre:”Venjanca de Classe” de Xavier Díez: Francesc Foguet i Xavier Díez
(U B Barcelona 20 maig)
-Jornades sobre els mitjans de Comunicació Exposició “La Premsa llibertària de
Clandestinitat 1939-1974” (Espai Obert (19 a 30 octubre)
-Taula Rodona “Contra informació per les antenes, Les Ràdios Lliures” (espai obert 22
octubre)
-Taula Rodona “Navegant contracorrent Webs i premsa digital alternativa” (espai
obert 23 octubre)
-Taula Rodona “Creant informació pròpia La Premsa alternativa” (espai obert 29
octubre)
-Taula Rodona “Conclusions finals de les jornades” (espai obert 30 octubre)
2011
-col·loqui “La Transició llibertària” Bernard Muniesa, Adolf Castaños, Antoni Castells i
Manel Aisa (Bar Anònims Granollers 18 febrer)
-Lectura poètica: “80 aniversari del poeta” :Jesús Lizano (Espai Obert, 23 febrer)
-Presentació exposició: L’efervescència social dels anys 20, Barcelona 1917-1923 Casa de
Cultura Les Bernardes carrer Major 172 Salt Girona (Juliol)
-Presentació llibre” Antifascista alemanes en Barcelona 1936-39” : Carlos García i
Harald Pitrowski Casa de Cultura Les Bernardes carrer Major 172 Salt Girona (Juliol)
-Tertúlia de l’AEP “Sobre l’actualitat” (25 octubre)
-Exposició “La Prensa Libertaria de Clandestinidad” (Universitat de Salamanca
)presenta Manel Aisa i Adolf Castaños (setembre)
-Exposició “La Prensa Libertaria de Clandestinidad” (Avila) presenta Adolf Castaños i
Mariangeles Igartua (Novembre)
-Presentació Enciclopèdic núm.37 “Revolució del coneixement, coneixement de la
revolució “(CCCB, 28 novembre )
2012
-Exposició “La Prensa Libertaria de Clandestinidad” (Asociación Vecinal Venecia la
Paz Zaragoza, 23 al 30 de enero)

-Conferència debat ”Prensa libertaria de clandestinidad” Manel Aisa i Adolf Castaños
(CNT Zaragoza 27 enero)
-Debat “ Revetlla Repúblicana” Manel Aisa, Adolf Castaños i Antoni Castells (CGT
Barcelona, 13 abril)
Cronologia presa com referència a partir del llibre de F. Aisa “Ateneu
Enciclopèdic Popular Una història de Barcelona” i ampliada per un equip de l’Ateneu:
Marianna Rovere, Valeria Giacomoni, Andreu Arnal, Raúl Verdejo i Manel Aisa

