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17.00 h

Cinefòrum “Cantando bajo la lluvia” 7 de març
Sala d’actes

16.45h
gratuït

17.00 h

13 de març
Sala d’actes

17.00 h
4 euros

La gran festa de l’absurd, la picaresca i la disbauxa estaran presents en la celebració que prepara la Comissió de festes i tradicions amb un
berenar i un ball apropiat als costums del dia.  
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Presentació, projecció i posterior debat de la cèlebre pel·lícula, dirigida per Gene Kelly i Stanley Donen amb música d’Arthur Freed i la
interpretació de Gene Kelly i Debbie Reynolds.  
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  INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS PUNTUALS DE CURTA DURADA PROGRAMADES  PER AL PRIMER TRIMESTRE 2019

Comunicació

Alimentació equilibrada i alimentació exòtica, (entomofàgia)

Conferenciant:  August Corominas. Metge.  

Sala d’actes
16.50h

             Conferència sobre temes mèdics i de salut (2)
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5 de març
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Presenta: Miguel Álvarez.  
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Festa de Carnestoltes

Els medicaments que fem servir.   Com s’han d’utilitzar el medicaments. Com hem de llegir el prospectes.   

Conferenciant:  Maria Rosa Buhigas. Farmacèutica.  

21 de març
Sala d’actes

16.50 h
gratuït

             Conferència sobre Farmàcia - Els medicaments que fem servir  (3)
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En terres de Tarragona, arribarem a Vimbodí, l’Espluga de Francolí  i Montferri.  (�����
z�
 en ruta i el complet dinar de Calçotada 
estan inclosos en el preu.
 

20 de febrer
Sortida a les

8.00h

             Excursió   “Dia de la calçotada”  Visita al museu del vidre i degustació  dolça
Excursions i viatges
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Salut i medi ambient    Comissió organitzadora         

            Taller de creació de joies amb càpsules de cafè
Sala d’actes

de 17.30 a 19.00 h
&
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Amb l’aprofitament del material de rebuig, en aquest cas les càpsules de cafè, podem crear joies seguint la nostra imaginació i les
tècniques més apropiades. Aquest taller pretén ajudar-vos en aquesta elaboració creativa. 

Inscripció en el Punt d’informació a partir del dia 4 de febrer de 10.30 a 12.30 h i de 17.00 a 18.30 h
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Àrea de suports

gratuït

trimestral
Aula 

d’informàtica

             Suport informàtic

Tres dias per recórrer i visitar aquests indrets plens d’història, rics en edificis emblemàtics que són reflex de les distintes cultures que 
comformen aquesta terra enmig d’un paisatge difícil de definir: pot semblar aspre o dolç, però sempre meravellòs
 

20 de febrer

80.00 h

             Excursió   “Descubrint la Ribera de l’Ebre i la Terra Alta”
Excursions i viatges
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Sortida a les
8.00h
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20 a 22 de març

Suplement indv. 35 €

Cursos i tallers
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Les ac vitats, internes i  externes, seran anunciades amb les caracterís ques, dades i  preus - aquelles que tenen cost - en els taulers 
informa us del Casal.
El calendari de les ac vitats anirà recoll int les variacions de les programades i  de les noves que s'incorporin, i per tant comunicades
puntualment.

La data de la Tertúlia sobre “Les pors de les persones grans” està pendent de concretar (dia 22 o 24 de gener).
La data de l’ac vitat“Taller de creació de joies amb càpsules de cafè” està pendent de concretar (dia 13 o 20 de febrer). 

13 o 20 de febrer

Els medicaments que fem servir.   La qualitat dels medicamnets, qui la garanteix ?   

Conferenciant:  Maria Rosa Buhigas. Farmacèutica.  

14 de febrer
Sala d’actes

16.50 h
gratuït

             Conferència sobre Farmàcia - Els medicaments que fem servir  (2)
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  INFORMACIÓ DE LES ACTIVITATS PUNTUALS DE CURTA DURADA PROGRAMADES PER EL PRIMER  TRIMESTRE 2019 
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Breu història  dels medicaments de l’antiguitat.  Com una substància arriba a ser un medicament.   

Conferenciant:  Maria Rosa Buhigas.  Farmacèutica.  

17 de gener
Sala d’actes

17.00 h
gratuït

7 de febrer
Sala d’actes

16.45h

Presentació, visionat i posterior debat de la pel·lícula “Ginger and Fred” del director Federico Fellini, interpretada per Giuletta Masina i 
Marcelo Mastroniani  (1985).

             Conferència sobre Farmàcia - Els medicaments que fem servir  (1)

22 de gener

10.45 h
 Visita al monestir de Pedralbes. 
 

Conduïdora: Pilar Gort
3,50 €
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10 de gener
Sala d’actes

16.45 h
gratuït

             Cinefòrum:  

Presenta  Miguel Álvarez.  

Projecció de la pel·lícula i posterior debat. En aquest cas “Las modelos”. Una ballarina abandona la seva parella per  convertir -se en una 
famosa model de revista…
Repartiment:  Rita Hayworth, Gene Kelly, .... Director:  Charles Vidor.

  "Las modelos”

Salut
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Visita al monestir de Pedralbes

Celebrem el primer aniversari del nostre espai,  l’Espai de Gent Gran Montserrat Olivella. 
A la tarda ho festejarem  amb ball i berenar dignes d’aquesta efemèride. 

          Desembre, venda d’entrades:  dies 11,13,18 i 20, dimarts i dijous de 17.00 a 19.00h
                                                                                                                                                 i dies 12,14,19 i 21, dimecres i divendres de 10.00 a 12.00h 

   9 de gener
Sala d’actes

17.00 -19.00 h
4 €
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             Festa d’aniversari 

L’entrada és gratuïta per als titulars de la Targeta rosa i de la de Gaudim més Barcelona.
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Envelliment.  El podem frenar ?   Anti-Aging.

Conferenciant:  August Corominas. Metge  

Sala d’actes
16.50 h

             Conferència sobre temes mèdics i de salut (1)
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5 de febrer

             Cinefòrum:  “Ginger and Fred”  
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22 de gener
Salut i medi ambient    Comissió organitzadora         

L’odontologia avui.    Implantologia dental, ortondoncia invisible. bioestètica invisible, tecnologia CAD/CAM..... 

Conferenciant: Javier Fernández Bozal. Metge estomatòleg.  

Sala d’actes
16.50 h

             Conferència sobre Odontologia
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18 de gener
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             Tertúlia sobre les pors de les persones grans

Inscripció en el Punt d’informació a partir del dia 14 de gener.

Sala d’actes
de 17.30 a 19.00 h
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La por és una emoció caracteritzada per una intensa sensació, habitualment desagradable, provocada per la percepció d’un 
perill, real o imaginari, present o futur  i fins i tot passat. Com afrontar-les de la millor manera possible?   

Inscripció en el Punt d’informació a partir del 14 de gener de 10.30 a 12.30 h i de 17.00 a 18.30 h

Un recorregut pel ric romànic del Lluçanès amb visita a l’ermita de Santa Maria de LLuçà, declarada bé natural d’interès nacional, i al
Santuari de la Mare de Déu dels Munts, església barroca de Sant Agustí de Lluçanès.  
 
 

24 de gener
Sortida a les

8.00 h

             Excursió   “La carxofada al Lluçanès”
Excursions i viatges
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Sala d’actes
17.00 h
gratuït
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   7 de gener              Coneixer les “TICS” (Tecnologies de la informació i la comunicació)  

Ens ajudarà a coneixer les TICS i entendre com han evolucionat. Ampliar el coneixement de la  intel·ligència artificial i el Big Data. 
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Conferenciant: Joaquim Bellmunt i Montoya, Enginyer de Telecomunicacions  
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