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l’agenda

Conferència - Medicina i salut
ÚS DE LES PLANTES MEDICINALS AMB FINALITATS TERAPÈUTIQUES
A càrrec de la doctora Anna Escalé. Metge de família

Cicle pel bon tracte i dignitat a les persones grans
Cinefòrum
Projecció de la pel·lícula:  LAS CHICAS DEL CALENDARIO
Després de veure la pel·lícula crearem un espai pel debat i comentarem el film

BALL DE TARDA amb l’Elisabeth Majoral
Dissabte 2, a les 5 de la tarda

Dimecres 6, a les 5 de la tarda

Dissabte 9, a les 5 de la tarda

Dissabte 16, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA amb el músic Jordi Bruch

BALL DE TARDA amb el músic l’Andreu

Conferència - Taula de debats
SECRETS DEL PONTIFICAT DEL PAPA FRANCESC
El Papa Francesc no ha pogut evitar que les forces antireforma avancin. Ha guanyat però , 
una primera batalla en un Vaticà on hi ha alguns detalls secrets que ara podrem conèixer.
A càrrec de Vicenç Lozano. Periodista corresponsal de TV3 al Vaticà.

Dimecres 20, a les 5 de la tarda

Dimecres 13, a les 5 de la tarda



Dissabte 30, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA amb el músic Joan Serra

SORTIDA CULTURAL
 al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
ELS VOLCANS D’OLOT amb el trenet (visita guiada).
Visita i dinar a SANTA PAU.
A la tarda, visita guiada al monestir de SANT JOAN LES FONTS 
(L’any 1981 fou declarat monument nacional)

Dimarts 26, a les 8 del matí

Conferència - Parlem de música
COM ES CONSTRUEIX LA MÚSICA?
És fàcil desenvolupar i construir una narració, perquè la mateixa història que vols expli-
car t’hi porta. Però... què passa amb la música quan no hi ha “res” en concret a explicar? 
Una música, una melodia es construeix sempre combinant tres principis: la repetició, el 
contrast i la modificació. Vegem-ho en exemples molt diversos!
A càrrec de Josep M. Vilar. Llicenciat en història de l’art i musicòleg

Dimecres 27, a les 5 de la tarda

Dissabte 23, a les 5 de la tarda
Concert de música popular i tradicional catalana

                    A càrrec del grup musical DILLUNS BARREJA

Servei Català de Trànsit (activitat educativa sobre mobilitat responsable i segura)
“DE LLARG RECORREGUT”
És una activitat totalment gratuïta, centrada en la mobilitat de les persones grans que 
condueixen i que es desplacen. Està dirigida a les persones grans en general i, especial-
ment, a aquelles que condueixen. 

Dijous 28, de  5 a 7 de la tarda


