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Dimecres 2, a les 5:30 de la tarda
Conferència
LA DEPRESSIÓ EN LA TERCERA EDAT
A càrrec de la Dra Judit Catllà

Dimecres 9, a les 5:30 de la tarda
Conferència
EL PODER AL MÓN POST COVID-19
Una visió personal i documentada dels tres poders (polític, econòmic o poders ocults) que controlen el món actual. Com serà el món post-Covid-19? Donem algunes claus de futur.
A càrrec de Vicenç Lozano. Periodista, reporter de TV3 especialitzat en informació internacional
Dissabte 12, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA amb el músic FERNANDO DE MÀXIM

Dimecres 16, a les 5:30 de la tarda
Conferència
“ELS SEGADORS”: UN HIMNE PROBLEMÀTIC
Quan cantem “Els segadors” ens sentim còmodes amb la seva música? I amb la seva lletra?
Si el comparem amb altres himnes nacionals, les seves característiques no són pas les més
habituals en un himne. Com és això?
A càrrec de Josep Maria Vilar, musicòleg.
Divendres 18, a les 5:30 de la tarda

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAL

Es convoca Assemblea General Ordinària de socis de l’Associació de Gent Gran Viure i Conviure a
celebrar el proper dia 18 de març a les 5:30 de la tarda.
Pròximament, rebreu informació del lloc i de l’Ordre del dia. ORDINÀRIA

Dissabte 19, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA amb el músic ELISABETH MAJORAL

Dimarts 22, a les 8 del matí
SORTIDA CULTURAL i gastronòmica

GAROINADA A LLAFRANC
Visita: Ruta de pobles medievals de l’Empordà
Dinar de garoinada a Llafranc

Dimecres 23, a les 5:30 de la tarda
Conferència
PARAULES DE L’ANTIGA SAVIESA: Modismes, sentències, refranys
Els refranys i frases fetes tenen un origen que no sempre coneixem;
D’alguns en sabem la procedència: origen clàssic (llatí) , o semblança amb altres llengües modernes (per exemple, l’anglès). La conferència és una breu història de la paremiologia catalana.
A càrrec de Carles Riera. Doctor en filologia catalana
Dissabte 26, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA amb ell músic ANDREU

Hem de veure món. . .
Estades d’estiu a la platja

Palamos, Cambrils, L’Estartit, St. Carles de la Ràpita
Podeu demanar informació de platges, dates i preus a la secció de viatges
CASTELLA - LA MANXA. 19 al 23 d’abril.
Amb AVE. Molins, Palaus, Parcs Nacionals
GRÈCIA CLÀSSICA. Del 3 al 10 de maig.
Meteora. Creuer per les illes.
ISTAMBUL I LA CAPADÒCIA. Del 4 al 11 juliol
Joies de Constantinoble, Creuer pel Bòsfor ... Capadòcia

ISLÀNDIA. Del 23 al 28 de maig

..AIGUA, TERRA I FOC

Espectacular BRASIL. Del 8 al 21 d’agost. 14 dies tot inclòs
Rio de Janeiro, Cascades d’Iguaçú, creuer 5 dies per l’Amazones,... i molt més

