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ELECCIONS A LA JUNTA DIRECTIVA

SORTIDA CULTURAL

La junta de l’Associació Viure i Conviure informa que
havent funalitzat el termini de dos anys d’exercici
dels càrrecs de la junta i tal com indiquen els Estatuts vigents, cal procedir a convocar Eleccions a la
Junta Directiva.
Solament els socis de l’Associació Viure i Conviure tenen dret a presentar-se i ho han de fer integrats en una candidatura. Cada candidatura, haurà
d’estar integrada en llista tancada per un mínim de
5 persones.
Per aquest motiu, del 8 al 23 de novembre de 2021
ambdós inclosos, quedarà obert el termini per a la
presentació de candidatures que es lliuraran al despatx de la junta de l’Associació.
En l’Assemblea General Extraordinària de Socis
que es celebrarà el dia 9 de desembre de 2021
al Casal de la Gent Gran de Manresa, a les 5 de
la tarda, hi haurà la presentació de candidatures,
votació i proclamació de la candidatura més votada,
d’acord amb l’Article 14.2 dels Estatuts de la Associació.

Per aquest mes de desembre, una sortida cultural d’aquelles que ja sabem que us agraden.

CELEBRA EL NADAL
AMB ELS AMICS DEL CASAL
DIUMENGE DIA 12

DINAR ESPECIAL DE PRENADAL

Coca amb pernil reserva i amanida de bolets
Crema de llagostins
Lluç fresc a la marinera amb musclos
Cuixa de confit d’ànec amb prunes i orellanes
Tiramisú, torrons, cava, vins, cafè, gotes i molta
...molta, molta alegria

SORTEIG d’una fantàstica vànova de patchwork
Bouquet nadalenc (poemes i nadales) a càrrec
de la Coral Harmonia del Casal
Extraordinari CONCERT a càrrec del quintet

LISBOA ZENTRAL CAFÈ

Música convivencial, internacional i instrumental
Ticket de reserva a la Sra. Teresa del bar

Dimarts 14

Visita guiada a la Sagrada Família
Visita a l’exposició inmersiva de Van Gogh
Dinar
Visita els llums de Nadal al recinte modernista de
l’Hospìtal de Sant Pau
Demaneu informació a la secció de viatges

VIATGE D’HIVERN
Us recomanem l’escapada a França pels dies
20-21-22 de desembre de 2021.
FESTIVAL DE LA LLUM I LES LLENTERNES A
BLAGNAC i Mercat Nadalenc a Castres. Visita
amb guia local a Toulouse. Una oportunitat per
descobrir aquesta meravellosa ciutat. Assistirem al famós festival de les llums i llanternes a
la ciutat de Blagnac. Visita a la ciutat de Albi “la
ciutat rosada”. Demaneu informació a la secció
de viatges.

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS
Del 17 al 27 de desembre ambdós inclosos, quedarà obert el període per a les inscripcions a les
activitats subvencionades pel Departament de
Drets Socials i a les organitzades per l’Associació
de gent gran Viure i Conviure, corresponents al
proper trimestre de gener-febrer-març.
Properament rebreu el programa de les activitats

