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INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS PUNTUALS DE CURTA DURADA PROGRAMADES PER AL SEGON TRIMESTRE 2019
 
  
13 de maig
Sessió poeticomusical “Raimon”
Sala d’actes
16.50 h
gratuït

La finalitat d’aquesta sessió és explicar el context històric, la biografia de l’autor i les característiques de la seva obra. Gaudirem
de la poesia i música d’en Raimon.

No cal inscripció

Presenta: Rosa Vilalta

   
14 de maig
Trobada 9.00h



Visita guiada “Ecoparc Sant Adrià del Besós”

Els ecoparcs són equipaments ambientals de tractament mecanicobiològic (TMB), que pocessen les fraccions dels residus
municipals que contenen matèria orgànica.

Metro Entença
Ascensor Rocafort
/Rosselló (L5)

gratuït

No cal inscripció

 

 

27 de maig
Sala d’actes
16.25h
gratuït


“Doña Francisquita” La sarsuela al cinema

Projecció de la sarsuela “Doña Francisquita” amb música d’Amadeu Vives i llibret de Federico Romero i Guillermo Fernández.
L’obra descriu el Madrid romàntic d’una manera poètica.

 

 

Presentació a càrrec de la Comissió


Conferència “Els musicals portats al cinema”

3 de juny
Sala d’actes
16.50 h
gratuït

“Singing in the rain”, “West Side Story”, “Cabaret”, “My fair lady”... i així un gran llistat de musicals portats a la gran pantalla
que ja formen part de la banda sonora de la nostra vida i de la de mig món.
Presenta: Miguel Pérez García

   



No cal inscripció

Conferència “Avantatges de l’activitat física”

4 de juny
Sala d’actes
16.50 h
gratuït

Presenta: Dr. August Coromines

 

 

L’activitat física és qualsevol moviment corporal produït per la musculatura esquelètica.
L’activitat física moderada i practicada regularment ajuda a fer-nos sentir millor.

6 de juny
Sala d’actes
16.50 h
gratuït

Atenció, a causa de la durada, la projecció s’ha avançat mitja hora
No cal inscripció

No cal inscripció


Cinefòrum “Casablanca”

Presentació, projecció i posterior debat de la pel·lícula “Casablanca”, dirigida per Michael Curtiz i protagonitzada per Humphrey
Bogart i Ingrid Bergman l’any 1942.

No cal inscripció

Presenta: Miguel Álvarez

Excursions i viatges
Excursió “Llacs Austríacs i els Alps Julians”

7-12 de juny

Sortida a les Meravellosa excursió de 6 dies -5 nits -, amb rutes diàries gaudint del Niu de l’Àliga, el Parc Nacional d’Hohe Tauern, La Carintia,
4.30h 7 de juny Llacs Julians, Palau de Hellbrunn... Allotjament a l’Hotel Das Moerisch 4*Sup.
1.195€
 
Trobareu tots els detalls en els taulers informatius, els dies d’atenció de la Comissió de Viatges i al Punt d’Informació.

 

 

11 de juny
Sala d’actes
16.50 h
gratuït


Cinefòrum “Margin call”

Situada el 2008 a Nova York, ens presenta les hores prèvies a l’esclat de la gran crisi financera mundial.

No cal inscripció

Presenta: Miguel Álvarez

Cursos i tallers
Informàtica aula oberta

“Consultori informàtic”

Atenció personalitzada per aprendre i atendre els dubtes i qüestions d’informàtica.
Sala
d’informàtica Carles Auró us atendrà els dimarts de 10.00 a 11.00h, i Toni Carol hi serà els divendres de12.00 a 13.00h

gratuït

Accés lliure en els horaris establerts i s’atendrà per ordre d’arribada.

Recordeu que les activitats de pagament es registraran en el moment de la inscripció, sempre que estigui contrastat el corresponent
ingrés del cost de l’activitat.

