Dimecres 29 de maig
SORTIDA DE TOT EL DIA
AL LLENGUADOC
Passejada en vaixell i dinar pels Canals de Midi, sortint de
Colombiers i passant per les diverses encluses, fins a
desembarcar a Béziers.
A continuació, passejada per la ciutat i retorn a Olot.

CLOENDA DEL CURS
Dia 7 de juny

A les 17:30, al Casal Marià,

XERRADA I CONCERT

a càrrec del duet cambrístic Criatures,
conjunt acordionista i graller.

Amb la col·laboració de:
Afopa
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

Agrupació d’Aules
de Formació Permanent
per a la Gent Gran de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament d’Empresa
i Coneixement
Direcció General d’Universitats

UdG Universitat de Girona

Generalitat de Catalunya
Departament de Governació i
Administracions Públiques
Secretaria d’Acció Ciutadana

programació
abril
maig
juny
2019

programació abril, maig i juny de 2019
Dia 3 d’abril

ASSEMBLEA DE SOCIS I DINAR DE
PRIMAVERA.
12:30 Assemblea anual de socis a la sala polivalent del
restaurant Font Moixina.
14:00 Dinar al mateix restaurant.
Esperem comptar amb una important presència de socis,
per tal que entre tots puguem valorar el funcionament de
l’entitat al llarg d’aquest any i programar el proper.
Tothom hi és cordialment convidat.

Dimarts, 16 d’abril
SORTIDA DE TARDA-VESPRE
A BARCELONA
A la tarda, visita guiada per Sant Joan Despí, fent atenció
a diverses cases creades per l’arquitecte Josep M. Jujol,
que treballà en aquesta població i col·laborà estretament
amb Antoni Gaudí.

Al vespre, audició de la Passió segons sant Mateu de J.
S. Bach, dirigida per Jordi Savall, a l’Auditori de Barcelona.

Dia 24 d’abril
A les 17:30

TARDA DE POESIA

a partir del recull Poemes del pas del temps i del record,
es llegiran i comentaran poemes per adonar-nos que sovint
expressen sensacions i moments que nosaltres també
hem viscut i per conèixer poetes nous, d’èpoques i mentalitats diverses des de les quals han mirat el món i la vida.
Introducció i comentaris a càrrec de M. Mercè Padrosa
Juanola, catedràtica jubilada de llengua i literatura, i acompanyament de guitarra a càrrec d’Àngel Girona.

Dia 8 de maig
A les 17:30

TALLER DE JOCS I ENTRETENIMENTS
PER PENSAR
A càrrec de Gabriel Plana Villegas, llicenciat en matemàtiques i catedràtic d’institut jubilat, que ha elaborat diversos
materials curriculars i de matemàtica manipulativa i ha
col·laborat, entre altres, amb l’ARC (Aplicació de Recursos
al Curriculum) i amb el programa ESTALMAT (Estímul del
Talent Matemàtic).
El taller permetrà resoldre passatemps i curiositats clàssiques a base de llapis i paper, construir i desmuntar figures
de fusta, metall o plàstic i observar efectes de màgia amb
cartes, nombres, i altres.

Dia 22 de maig

A les 17:30, a la sala d’actes de l’Hospici

UN DRON VIST DE PROP

A càrrec de Carles Gil i Coromina, fotògraf freelance,
màster en fotografia per l’Escola Universitària Eram adscrita a la Universitat de Girona, i expert en fotografia 3D i en
filmació amb diversos tipus de càmeres i drons.
Al llarg de la conferència entendrem el funcionament d’un
dron i les seves prestacions, veurem filmacions realitzades
amb aquest aparell i escoltarem experiències i anècdotes
viscudes pel conferenciant en utilitzar-lo.
Activitat programada amb la col·laboració de l’Institut
de Cultura de la Ciutat d’Olot.

Totes les activitats es faran al local DINAMIG, al carrer Bisbe Lorenzana 15 (davant de l’estació d’autobusos) menys la del 22 de maig.
Recordeu que podreu trobar més informació sobre l’entitat i les
activitats realitzades a

acugablog.wordpress.com

