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l’agenda

Conferència - Medicina i salud
DIAGNÒSTIC I PREVENCIÓ DE L’OSTEOPOROSI
A càrrec del Dr. Omar El Boutrouki, metge internista de la Fundació Althaia

Dimecres 5, a les 5 de la tarda

Dissabte 8, a les 5 de la tarda

Dissabte 15, a les 5 de la tarda

INICI: TALLER:
Dilluns 3, a les 6:30 tarda EN FORMA dilluns i divendres (18:30 a 19:30)
Dimarts 4, a les 5:30 tarda VIURE ÉS DESCOBRIR-ME dimarts
Dimarts 4, a les 10 matí COMUNICA’T PER LA XARXA dimarts i dijous
Dijous 6, a les 5:30 tarda MENYS DOLOR MÉS VIDA dijous (17:30 a 19h.)

BALL DE TARDA amb el músic José Luis

BALL DE TARDA amb el músic Enric

Dimarts 4, a les 4 de la tarda

Dimecres 12, a les 5 de la tarda
Conferència - Parlem de llibres
LA CUINERA DELS SENYORS
...de com la manera de fer d’una noia, que va fer de cuinera a ca la Buresa, i en qui podem re-
conèixer l’àvia de molts de nosaltres, em motiva a escriure una novel·la que ens acosta a una 
època, els anys 20, a un context social i, sobretot, a unes circumstàncies de la vida, a unes emo-
cions i, també, a diferents maneres d’estimar.
A càrrec de Imma Cortina, mestre i escriptora. Autora de la novel·la La cuinera dels senyors

TALLERS amb la col·laboració de la FUNDACIÓ LA CAIXA

Inici del taller de TAULETES I MÒBILS (4 sessions de 2 hores)



Conferència
LA BARCELONA GERMÀNICA I DEL BENELUX: carrers i llocs que han tingut alguna rela-
ció històrica amb Alemanya, Austria, Països baixos, Luxemburg i Suïssa
A càrrec de Joan Maria Serra, llicenciat en geografia i història.

Dimarts 25, a les 8 del matí

Conferència - Parlem de Música
MÚSICA PER A LA SUPERVIVÈNCIA 1939-1972
Escoltarem una selecció de música dels anys 1939 a 1972

Dimecres 26, a les 5 de la tarda

Dimecres 19, a les 5 de la tarda

Dissabte 22, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA amb ell músic Joan Serra

  Hem de veure món. . .
LISBOA - Estoril - Sintra - Cascais - Obidos - Fàtima - Batalha (Del 28 de febrer al 2 de març) 4 dies

EGIPTE El Caire i creuer pel Nil.  (Del 13 al 20 de març i del 27 de març al 3 d’abril)

Diumenge 23 a les 9:15 del matí
Sortida matinal a l’Auditori de Barcelona 
Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Catalunya (OBC) /  Rudolf Buchbinder, director i piano
BEETHOVEN: Concert per a piano i orquestra núm. 3 en Do menor, op. 37
BEETHOVEN: Concert per a piano i orquestra núm. 5 en Mi bemoll major, op. 73 “Emperador”

SORTIDA CULTURAL   - El Modernisme a REUS
Visites guiades a la Casa Navàs i al Museu del vermut (amb degustació)
La casa Navàs, projectada per l’arquitecte Lluis Domènech i Montaner, és per la seva singularitat un dels millors exemples 
del Modernisme a nivell europeu. Fou construïda entre el 1901 i el 1907, i està ubicada en ple centre de la ciutat de Reus.
Gran dinar de CALÇOTADA a Masmolets (Restaurant “Cal Ganxo”)

FESTES TRADICIONALS     CELEBREM EL DIJOUS GRAS
Berenar amb pa amb tomàquet, botifarres i coca de llardons
A continuació, animat ball a càrrec dels músics PEP i MARIA JOSÉ

Dijous 20, a les 5 de la tarda

Les meravelles de SICÍLIA (del 5 al 10 de maig i del 12 al 17 de maig)
POLÒNIA ...ni t'ho imagines !!! (Del 15 al 21 de juny i del 23 al 29 de juny)

Espectacular CANADÀ Costa Est .10 dies.Tot inclòs (del 24 de juliol al 2 d’agost)          
+   extensió opcional a Nova York  5 dies. Tot inclòs (del 2 al 6 d’agost)


