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Activitats culturals

Notes: 
Us donarem més informació de cada sortida uns quants dies 
abans de fer-la. Per a les sortides a Barcelona i a la Segarra, 
caldrà que aneu a apuntar-vos a Viatges Alemany a Vic, Manlleu 
o Torelló. Us recordem que heu d’acreditar amb el carnet que 
sou alumnes de l’Aula. Les inscripcions es tancaran uns quants 
dies abans de cada activitat, o quan estiguin cobertes les 
places. Només en cas d’anul·lació abans de 48 h. de la sortida, 
es retornaran els diners. Si hi ha poques persones inscrites, 
l’activitat se suspendrà. I, en cas que hi hagués molta gent 
interessada, es podria fer una segona sortida. Per a les sortides 
matinals i per les entrades de l’Atlàntida, us heu d’apuntar i 
pagar a la taula d’activitats, al vestíbul de l’Atlàntida.

Amb la col·laboració de:

Adscrita a:



Sortida matinal
Dimarts 12 d’abril 

Torelló ruta Pericas
Es tracta d’una passejada, guiada, per conèixer els ele-
ments del patrimoni que l’arquitecte Josep Maria Pericas 
va llegar a la seva població adoptiva 

Lloc de trobada: aparcament del Sucre
Hora: a les 9 del matí
Preu: 5 € 

Sortida 
Dijous 21 d’abril

Barcelona Caixa Forum
Visita guiada de l’exposició CONVERSES. Obres mestres 
de l’impressionisme i l’art modern de la Phillips Collec-
tion. Un passeig per la història de la pintura dels últims 
200 anys a partir d’alguns mestres, des del romanticisme 
fins l’expressionisme abstracte.

A la tarda visita guiada a Sant Pau del Camp, és un antic 
monestir benedictí que es troba en ple barri del Raval. És 
un dels edificis romànics més ben conservat de la ciutat.

Sant Jordi
Dimecres 27 d’abril 

Celebrarem Sant Jordi
Obsequi d’un llibre i una rosa a la sortida de la conferència

Sortida
Dimarts 10 de maig

Castell de Les Pallargues i de Florejacs
Castells situats als Plans de Sió a la comarca de la Se-
garra, declarats bé Cultural d’interès Nacional, formen 
part de les fortificacions amb 1000 anys d’història en 
un territori de lluita entre el món àrab i el món cristià en 
l’època de la Reconquesta i el repoblament de la zona.

Teatre a l’Atlàntida
Diumenge, 15 de maig

Madama Butterfly
De Giacomo Puccini (1858-1924)

Lloc: sala 1 Ramon Montanyà
Hora: a les 6 de la tarda
Preu: 37 €

Sortida matinal
Dijous 19 de maig

Ruta de les sagristies
Visita guiada dels espais desconeguts del barroc vigatà, 
la transició del profà al sagrat.

Lloc: davant de l’Ajuntament (plaça Major) 
Hora: a les 10 del matí
Preu: 4 € 

Teatre a l’Atlàntida
Diumenge 22 de maig

Panorama des del pont
d’Artur Miller, amb Eduard Fernández

Lloc: sala 1 Ramon Montanyà
Hora: a les 6 de la tarda
Preu: 20 € 

Sortida de final de curs
Del 8 al 12 de juny

Malta 
La República de Malta és un arxipèlag situat al Mediter-
rani, país independent des del 1964 i membre de la Unió 
Europea des del 2004. Les principals illes són Malta, 
Gozo i Comino. Amb més de 7000 anys d’història, aques-
tes illes estan impregnades de cultura i patrimoni que 
reflecteix el pas de les diferents civilitzacions pel país.


