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l’agenda

✿ A les 4:30 de la tarda
PAUTES I MESURES D’HIGIENE EN LA GENT GRAN. COM CUIDAR-NOS
Presentaran els alumnes d’auxiliar d’infermeria de l’Escola Joviat

✿ A les 5 de la tarda
Conferència - Medicina i salut
EL PAS DELS ANYS ÉS INEVITABLE, PERÒ ENVELLIR ÉS OPCIONAL
A càrrec del Dr. Josep M. Saló i Orfila (Traumatòleg)

Dimecres 4

Dissabte 7, a les 5 de la tarda

Dissabte 14, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA amb l’Elisabeth

BALL DE TARDA amb el músic Francesc

Dimecres 11, a les 5 de la tarda
Conferència 

ANEM PEL BON CAMÍ AMB L’ACTUAL SISTEMA ALIMENTARI?  Ruralitat o barbàrie.
A càrrec de Gustau Duch (Veterinari) 

Gustau Duch va dirigir l’ONG Veterinaris sense fronteres. Implicat en el moviment a favor de la sobirania alimen-
tària dels pobles. 

Dimecres 18, a les 5 de la tarda
Conferència 

LA REPRESSIÓ FRANQUISTA DEL PROTESTANTISME 
ALS PAÏSOS CATALANS

A càrrec de Josep Lluís Carod Rovira. Llicenciat en Filologia Catalana, 
director de la Càtedra sobre Diversitat Social de la Universitat Pompeu Fabra. 
Ha estat conseller en cap i vicepresident del govern de Catalunya, diputat al 
Parlament i diputat electe al Congrés de Diputats d’Espanya



Conferència
EL TÈXTIL AL BAGES: DE L’ARTESANIA A LA INDÚSTRIA.
A càrrec de Lluís Virós.
Lluís Virós i Pujolà és doctor en economia (història econòmica) per la Universitat Autònoma de Barcelona 
(UAB), professor d’ensenyament secundari a l’institut Gerbert d’Aurillac de Sant Fruitós de Bages i professor 
associat d’història econòmica a la UAB

Manresa i la resta del Bages han estat una de les zones capdavanteres del tèxtil català, però: d’on 
ens ve la tradició tèxtil? Quines han estat les etapes principals de la seva evolució a la nostra co-
marca? Per què avui dia no tenim el tèxtil com a protagonista de la nostra indústria? En la xerrada 
mirarem de respondre aquestes preguntes tot fixant els punts principals de la història del sector a 
Manresa i al Bages.

Dimarts 24, a les  del matí

Dimecres 25, a les 5 de la tarda

Dissabte 21, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA amb ell músic Fernando de Màxim

  Hem de veure món. . .

SORTIDA CULTURAL   
Visita al JARDÍ BOTÀNIC DE CAP ROIG,
un bon dinar a la MUGA i a la tarda visita guiada al CASTELL DE PERELADA, on a 
l’nterior visitarem el museu del vidre i la ceràmica (és el més important d’Espanya), el museu del vi, 
el claustre i la biblioteca. 

Les meravelles de SICÍLIA
(del 5 al 10 de maig i del 12 al 17 de maig)
Siracusa, Noto, Taormina, Etna, Catania, Palermo...

POLÒNIA ...ni t'ho imagines 
(Del 15 al 21 de juny i del 23 al 29 de juny)

Dissabte 28, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA amb el músic Josep Candàliga

Ja us podeu inscriure a les 

Estades d’estiu a la platja

Podeu demanar informació de platges, dates i preus a la secció de viatges

Cracòvia, mines de sal de Wieliczka, Varsòvia, Auschwitz 
Gdansk “la perla del Bàltic”,...


