
INFORMATIU   72      desembre 2022

l’agenda
Dissabte 10, a les 5 de la tarda

BALL DE TARDA amb el músic FRANCESC

Dimecres 14, a les 5 de la tarda
  CINEFÒRUM

 SOSPITA DE FE.  El primer llargmetratge documental del cineasta manresà Enric Roca
L’estiu del 36 les esglésies estaven tancades pel clima anticlerical que es vivia al carrer. 
L’esquerra havia iniciat un procés revolucionari per acabar definitivament amb l’Església 
Catòlica. Consideraven que estava estretament associada a la classe dominant i lluny 
dels problemes reals. Els últims testimonis i la recerca dels historiadors reconstrueixen 
una autèntica crònica negra de la persecució religiosa viscuda aquells dies a Manresa. 
Un episodi poc divulgat de la Guerra Civil Espanyola, considerat com un veritable crim de 
guerra que debilità internacionalment la República.

DINAR DE GERMANOR
       CELEBREM EL NADAL

  A les 2 de la tarda: DINAR ESPECIAL DE PRENADAL

              
               

         
                          

  
 

Diumenge 18

Entrants: croquetes bacallà, llagostins cuits, pa de coca amb salmó marinat, 
chips etc. Segon plat: Canelons amb ceps. Tercer plat: Espatlla de porc far-
cida cuinada a baixa temperatura a l’estil Paco Cobaleda. Postres: Delícia de 
llimona, torrons. Pa, vins, cava brut natura, cafè i gotes.

Sorteig d’una magnífica panera de Nadal entre els assistents
A les 5 de la  tarda: CONCERT NADALENC a càrrec de la Coral Harmonia
A les 6 de la tarda: BALL a càrrec de músic JORDI BRUCH

    Les persones interessades pel dinar, cal que facin reserva al bar del menjador (Sra. Teresa) 25 €



Divendres 23, a les 10:00 del matí
  SORTIDA CULTURAL Pre Nadal 2022
• A la Ideal, realitzarem un viatge inmersiu per la ment de Salvador Dalí. Un recrregut emocionant 

per les seves obres més conegudes des d’una perspectica completament nova.
• Trasllat al reconegut restaurant de Barcelona “Asador de Aranda” del Tibidabo
• Entrada al Palau de la Música al Gran Concert d’any Nou Johann Strauss amb la Strauss Festival 

Orchestra, amb els títols més coneguts del rei del vals. 
• Després del concert gaudirem de l’espectacle de llums de Sant Pau. 

Dijous 22, a les 5 de la tarda
Assemblea general extraordinària de socis de l’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN VIURE I CONVIURE
amb el següent ordre del dia:

                    1.- Assumptes sobrevinguts
                    2.- Proposta per a implementar una quota als socis

Dimarts 20, a les 5 de la tarda
FESTA INFANTIL “CAGA TIÓ”      Avis i nets
• Jocs gegants
• Caga tió per grups
• Xocolatada amb coca 

Enguany hem de donar molt de menjar al tió. Perqué es porti be, cal que feu la inscripció a la Teresa 
del bar per l’import de 2 euros. 

DIUMENGE 25 La Junta de l’Associació de Gent Gran Viure i Conviure, us desitja un 
BON NADAL  i un feliç any  2023

Diumenge 1 de gener 2023 de 6 a 8 de la tarda

Les Carteres del Príncep Assuan, es presentaran al Casal de la 
Gent Gran de Manresa per recollir les cartes per als Reis Mags 
d’Orient dels vostres nets.


