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l’agenda

Dissabte 11, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA amb el músic ANDREU

Dimecres 15, a les 5 de la tarda

Dimecres 8, a les 5:30 de la tarda
 CONFERÈNCIA - Medicina i Salut
SERVEIS I RECURSOS D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA PER A GENT GRAN
El paper de la dona en l’atenció i la cura, una realitat a transformar.  
A càrrec  de  M. Pilar Descalzo. Treballadora Social  de l’Equip d’Atenció a les Persones Grans, a la 
Dependència i a la Discapacitat, de l’Ajuntament de Manresa

Dissabte 18, a les 5 de la tarda
    BALL DE TARDA amb els músics PEP I MARIA JOSÉ

  CONFERÈNCIA - Medicina i Salut
       TENNIS TAULA I PARKINSON
      Beneficis del Tennis Taula en persones majors de 65 anys.

Prevenció i tractament de la malaltia Parkinson a través de la pràctica esportiva, concretament del 
Tennis Taula. Presentació del projecte comú del club de tennis taula de Castellgalí i Althaia per la 
millora del Parkinson. Presentador: Manuel Bru Moya. 
Manuel Bru Moya, es defineix a si mateix, com un malalt del Tennis Taula amb Parkinson.

ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIAL
Es convoca Assemblea General Ordinària de socis de l’Associació de Gent Gran Viure i Conviure 
a celebrar el proper dia 17 de març a les 5:00 de la tarda.
Pròximament, rebreu informació del lloc i de l’Ordre del dia.  ORDINÀRIA

Divendres 17, a les 5:00 de la tarda



Dimecres 22, a les 7:30 del matí

  Hem de veure món. . .
CINQUE TERRE I LA TOSCANA          
CRACÒVIA - Les Gorges del Dunajéc i les Muntanyes Tatra   DEL 6 A L’11 de MAIG

UZBEQUISTAN La Ruta de la seda 

 SORTIDA CULTURAL
 GIRONA MONUMENTAL - MUSEU DEL CINEMA I CARGOLADA A CAMPLLONG
Visita guiada a la ciutat de Girona. A poc a poc  anirem endinsant-nos als segles i segles de la vida de la ciutat .
Visita guiada al Museu del Cinema. Història de la imatge en moviment Exposició permanent de la colecció Tomàs Mallol.    
Trasllat a Campllong  on realitzarem un bon dinar de CARGOLADA.

DEL 9 al 16 de JUNY

NORUEGA - Grans fiords,  el tren de Flâm, ruta dels Trolls DEL 6 al 12 de JULIOL

FESTIVAL D’ÒPERA A VERONA DEL 15 al 18 de JULIOL

DEL 25 al 29 d’ABRIL

INFORMACIÓ a la secció de viatges i a la nostra pàgina 
web  http://www.aggviureiconviure.cat/viatges

Dimecres 22, a les 5  de la tarda
 CONFERÈNCIA - Taules de debats

      POT ACABAR DESAPAREIXENT LA LLENGUA CATALANA?
Darrerament s’ha parlat força de la situació del català. La nostra llengua té dificultats, certa-
ment, però també té fortaleses i perspectives de continuïtat. Per tant, sense ser pessimistes, 
cal veure quins són els problemes del català i com es poden anar superant.
A càrrec de Josep Camprubí i Casas, expresident d’Òmnium Bages. 

En compliment de l’acord de l’Assemblea Extraordinària celebrada el dia 22 de desembre de 2022, aquest mes de 
març, es procedirà al cobrament de la quota de soci de 10 € a tots els socis actius (que realitzen alguna activitat 
de l’Associació) corresponent al 1er trimestre de 2023. ORDINÀRIA

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS. Dins la setmana del 27 al 31 de març us podreu inscriure a les Activitats del 
proper trimestre (abril-maig-juny) organitzades per l’Associació i a les organitzades pel Departament. Pròximament 
rebreu el programa d’activitats. 

Dimecres 29, a les 5 de la tarda
 CONFERÈNCIA - Taules de debats

ELS NOMS DE LLOC: VIATJANT PEL MÓN.. LA FLORA I LA FAUNA EN LA TOPONÍMIA.
Es tracta de fer un recorregut per les terres de parla catalana fixant-nos en aquells noms de lloc (ciutats, 
pobles, etc.) que tenen el seu origen en espècies de la flora i la fauna. És un itinerari molt interessant amb 
acompanyament de diapositives de cada lloc.  A càrrec de Carles Riera Fonts. Doctor en filologia catalana.


