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Si voleu compartir un bon dinar de Nadal amb les
vostres famílies i els vostres amics al Casal, no ho
penseu més: el proper diumenge dia 16, us oferirem
un selecte menú de PRENADAL.
A continuació, escoltarem un concert nadalenc interpretat per la coral Harmonia del Casal, sota la direcció de Montserrat Perramon.
Sorteig d’una magnífica panera nadalenca.
Per assistir-hi, cal inscriure’s amb antelació al bar
del Casal.

El proper dia 13 de gener, al Teatre Tívoli de Barcelona, anirem a veure ...LA JAULA DE LAS LOCAS.
La gran comèdia musical de Broadway!
És un gran cant a la llibertat individual i col·lectiva.
Una atrevida posada en escena, sorprenents coreografies, exuberant disseny de vestuari, el converteixen en un dels musicals més aclamats de la història.
Espectacular versió dirigida per Àngel Llàcer i Manu
Guix.
ELS INTERESATS US PODEU INSCRIURE A LA
SECCIÓ DE VIATGES.

CELEBRACIÓ DEL 35è ANIVERSARI

SORTIDA CULTURAL

El diumenge dia 16 a les
5 de la tarda i obert a tots
els usuaris, tindrà lloc l’Acte
de Celebració del 35è Aniversari del Casal. Desprès
d’uns breus parlaments a
càrrec de la senyora Josefina Huguet, responsable del
Casal i del senyor Josep
Maria Sarri, president del Consell de Govern del Casal, en què faran un resum de la vida del centre i un
recorregut destacant els principals esdeveniments i
la trajectoria viscuda durant tots aquests anys en el
Casal, hi haurà un simpàtic i emotiu acte de comiat
a les perruqueres Montserrat Domínguez per jubilació i Anna Solé, en agraïment pels anys de treball al
Casal
A continuació, a les 5:15 de la tarda, inici d’un extraordinari CONCERT a càrrec del grup Lisboa Zentral
Café.
LISBOA ZENTRAL CAFÉ ens proposa recrear l'ambient d'un cafè colonial a principis del segle XX mitjançant una polca vienesa, o el d'un restaurant informal de Paris amb un vals mussette, o reviure una
festa dels anys cinquanta.
Un repertori variat de música popular instrumental
ballable i de concert. Pot ser un ball, una festa de
carrer, o bé l'acompanyament dolç i tranquil d'una
tertúlia. És música selecta de cafè, amb aromes
i sabors de tot el món ....

Per la sortida cultural del mes de
desembre, hem preparat la visita
a Palamós. Una localitat marinera
amb l’encant de la Costa Brava.
Anirem fins al port per visitar el
magnífic Museu de la Pesca. Acabada la visita, ens dirigirem a Platja d’Aro on dinarem al restaurant La Terrassa. Un
bon menú de prenadal, amb la visita del Pare Nadal,
sortejos, obsequis, festa, ball i molt bon humor.
Hi anirem el dia 19 de desembre.

Acabarem la celebració amb un
refrigeri per a tots els assistents

NADAL AL CATÀ AMB GENT GRAN DEL CASAL
Nadal al Catà amb la gent gran del Casal és un espectacle realitzat amb els alumnes de l’Institut Guillem Catà, de Manresa, amb diverses nadales, poemes i també fragments d’Els Pastorets de Josep
Ma. Folch i Torres (1916) però que també compta
amb la complicitat del Casal de la Gent Gran, amb
qui enguany s’enceta una col·laboració intergeneracional que pot ser molt profitosa.
Compta amb el suport de l’Ajuntament de Manresa dins el projecte ART K’SUMA, de l’ASSOCIACIÓ
VIURE I CONVIURE i de l’AMPA del centre i dels
cicles formatius de grau mig de Fusteria i Moble,
Perruqueria i, també, d’Estètica.
Us imagineu la coral Harmonia del Casal amb la coral del Institut Guillem Catà? i el Lluquet i Rovelló
del Catà amb el Satanàs del Casal? És per anar-ho
a veure !
S’estrenarà el dijous 20 de desembre en tres úniques sessions, a les 10,30, 12,30 i 19 h., al Teatre
Conservatori de Manresa.
Els interessats podeu demanar invitacions a la secretaria del Casal.

l’agenda
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Dissabte 1, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA a càrrec de l’Alba
Dimecres 5, a les 5 de la tarda
CONFERÈNCIA - Medicina i Salut. LA MARATÓ DE TV3
EL CÀNCER. LA INVESTIGACIÓ CURA, a càrrec de la Dra. Alba Bernadó
Dimecres 12, a les 5 de la tarda
Conferència - Parlem de música
AURELI CAPMANY I EL CANÇONER POPULAR amb interpretació de cançons al piano a càrrec de Glòria Ballús i Casóliva, Doctora en musicologia
Dissabte 15, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA a càrrec del músic Alex Peris
Diumenge 16
A les 13:45 DINAR ESPECIAL DE PRENADAL al Casal
Concert nadalenc a càrrec de la Coral Harmonia del Casal, sota la direcció de Montserrat Perramon
A les 5:15 de la tarda CELEBRACIÓ DEL 35è ANIVERSARI DEL CASAL
EXTRAORDINARI CONCERT a càrrec del grup LISBOA ZENTRAL CAFÈ

Dimecres 19, a les 8:30 del matí
SORTIDA DE PRENADAL
Visita al Museu de la pesca a Palamós
DINAR DE NADAL al Restaurant “La Terrassa” de Platja d’Aro.

Visita del Pare Nadal, sortejos, ball i festa

Dissabte 22, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA a càrrec de l’Elisabrth Majoral
Dissabte 29, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA a càrrec dels ANDREU’S DUET

