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Activitats culturals

Nota:
Us donarem més informació de cada sortida uns quants 
dies abans de fer-la. Per a les sortides a Barcelona i a Sant 
Llorenç de Morunys, caldrà que aneu a apuntar-vos a Viatges 
Alemany a Vic, Manlleu o Torelló, a partir del dia 12 de gener. 
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.
Per a les sortides matinals, us heu d’apuntar a la taula 
d’activitats, al vestíbul de l’Atlàntida. 
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Sortida a Barcelona
Dijous 19 de gener

Casa de les Punxes i Caixa Forum
La casa de les Punxes o casa Terrades és un edifici dis-
senyat per l’arquitecte modernista Josep Puig i Cadafalch 
i declarat Bé Cultural d’Interès Nacional el 1976. Edifici 
emblemàtic i clau per entendre el moviment del modernis-
me català.
“Un Thyssen mai vist” ens convida a descobrir a Caixa 
Forum les grans obres de la col·lecció del Museu Thys-
sen-Bornemisza de Madrid sota el guiatge dels grans 
mestres de la història de la pintura: Fra Angèlico, Bellini, 
Brueghel, Rubens, Rembrandt, Cézanne, Pissarro, etc. 

Club de lectura
Dimarts 14 de febrer

Novel.la històrica
Comentarem el llibre LA PRINCESSA DE JADE, de Coia 
Valls, serà dirigida per Pasqual Bernat. L’activitat es porta-
rà a terme conjuntament amb la Biblioteca Joan Triadú.
Els interessats podran passar per la biblioteca a buscar el 
llibre. Lloc: biblioteca Joan Triadú
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Durada: 1 hora

Sortida matinal
Dimarts 21 de febrer 

Arxiu Comarcal d’Osona
Visita guiada a l’arxiu Comarcal d’Osona que dóna suport 
als arxius de les administracions públiques amb repre-
sentació a Osona i a privats de la comarca, amb l’objectiu 
de protegir el patrimoni documental osonenc i fomen-
tar-ne la difusió.
Lloc de trobada: davant de l’arxiu. 
Carrer de l’Era d’en Sellés, 6
Hora:  a 2/4 de 10 del mati

Club de lectura
Dones i literatura
Dijous 2 de març

Comentarem el llibre EL JERSEI, de Blanca Busquets, 
dirigida per Gemma Gil i amb la presència de l’autora.
L’activitat es portarà a terme conjuntament amb la 
Biblioteca Joan Triadú.  Els interessats podran passar per 
la biblioteca a buscar el llibre.
Lloc: biblioteca Joan Triadú
Hora: a 2/4 de 7 de la tarda
Durada: 1 hora
 
Sortida 
Dimarts 28 de març

Sant Llorenç de Morunys i Solsona
Sant Llorenç de Morunys vila i municipi de la comarca del 
Solsonès, al  centre de la vall de Lord i al peu de la serra 
del Port del Comte. La vila de Sant Llorenç conserva el 
clos d’estructura medieval. L’església parroquial és d’estil 
romànic de l’època llombarda (s XI) i forma part de l’antic 
monestir que fou l’origen de la vila. L’element més nota-
ble és, però, el retaule barroc que cobreix tot l’àmbit de la 
capella

Teatre
Una vegada surti la programació del teatre Atlàntida del 
pròxim trimestre,us informarem de les obres triades


