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Notes: 
Us donarem més informació de cada sortida uns quants dies 
abans de fer-la. Per a les sortides a Elna, Montblanc i Viena, 
caldrà que aneu a apuntar-vos a Viatges Alemany a Vic, Manlleu 
o Torelló. Us recordem que heu d’acreditar que sou alumnes 
de l’Aula presentant el carnet. Les inscripcions es tancaran 
uns dies abans de cada activitat, o quan estiguin cobertes 
les places. Si hi ha poques persones inscrites, l’activitat 
programada se suspendrà. Només en cas d’anul·lació abans 
de 48 hores de la sortida, es retornaran els diners. Per a les 
sortides matinals, us heu d’apuntar a la taula d’activitats, al 
vestíbul de l’Atlàntida. En relació a l’obra de teatre «Caiguts 
del cel» aniria bé que us apuntéssiu el primer dia de curs.

Amb la col·laboració de:

Adscrita a:

Primer trimestre 
del curs 2016-2017
vint-i-tresè curs



Sortida matinal
Dilluns 3 d’octubre

Caminada amb motiu de la Diada Internacional de la 
Gent Gran. L’Aula se suma a la caminada que organitza 
l’Ajuntament de Vic.

Lloc de sortida: parc Roca Viñas
Hora: a 2/4 de 10 del matí

Sortida
Dimarts 25 d’octubre 

La maternitat d’Elna
Ens acompanyarà l’escriptora i historiadora Assumpta 
Montellà. Visita a la tomba del poeta Machado a Cotlliure.

Missa de difunts
Divendres 28 d’octubre 

Missa per als difunts de l’Aula del curs passat.

Lloc: Església de Santa Teresa (rambla dels Montcada)
Hora: a les 6 de la tarda

Teatre a l’Atlàntida
Diumenge 30 d’octubre 

Caiguts del cel
Amb Emma Vilarasau i Jordi Bosch. Una comèdia que fa 
plorar... de riure.

Lloc: sala 1 Ramon Montanyà
Hora: a les 6 de la tarda
Preu: 21 €

Sortida matinal
Dijous 10 de novembre 

Sant Boi de Lluçanès
Visita guiada a l’Església de Sant Boi (retaules). Ens diri-
girem a la casa pairal «El Vilar» i al roure de la senyora.

Lloc de sortida: aparcament del Sucre
Hora: a les 9 del mati
Preu: 5 € 

Teatre a l’Atlàntida
Dissabte, 12 de novembre 

Ute Lemper - Last tango in Berlin
Una autèntica figura internacional ens apropa al caba-
ret alemany,a la Chanson francesa i al tango argentí.

Lloc: sala 1 Ramon Montanyà
Hora: a 2/4 de 9 del vespre
Preu: 27 €

Sortida
Dijous 17 de novembre

Montblanc
És la capital de la comarca de la Conca de Barberà. Té el 
títol de Vila Ducal des de 1387. El nucli antic fou decla-
rat conjunt Monumental i Artístic el 1947. Visita guiada 
al Centre d’Interpretació d’Art Rupestre Muntanyes de 
Prades, Declarades Patrimoni de la Humanitat per la 
UNESCO el 1998.

Sortida
Del 8 al 11 de desembre

Nadal de música i mercats a Viena
Viena «Ciutat de la música». La coneixerem des de la 
mirada dels grans músics (Mozart, Haydn) Gaudirem 
dels mercats nadalencs uns dels més antics d’Europa.
 
Sortida matinal
Dijous 15 de desembre

Tavèrnoles
Portarem el pessebre a l’església de Tavèrnoles i visita-
rem l’exposició de diorames de pessebres de la mateixa 
població.

Lloc de trobada: aparcament del Sucre
Hora: a 2/4 de 10 del matí
Hi haurà coca, xocolata i tallat

El dimecres dia 14, últim dia del trimestre, a la sala pe-
tita de l’Atlàntida, hi haurà coca, llonganissa i brindarem 
amb cava per desitjar-nos unes bones festes.


