IMPORTANT : És imprescindible la prèvia inscripció a les activitats que siguin

Nª IBAN ES36-2100-0900-96-0211593167 a nom
fent constar el nom de la sortida i el de la persona que ha fet la inscripció.

Si a l´octubre plou el rovelló es mou
Dimecres, 12

Visita guiada als Pavellons Güell
Hora i lloc de trobada: 11:45 h
( a la porta dels Pavellons), Av.Pedralbes nº 7

Organitzen : Carme Vives i Artur Arruga
l de Barcelona

Dimecres, 19
Hora i lloc de trobada : 10:45 h
( a la porta principal del carrer Urgell )
Entrada gratuïta
Organitza: Isabel Borràs

Divendres, 21

Visita a CaixaForum, exposició

.

(dedicada a la relació entre cinema i moda sota la mirada de J.P.Gautier)
Hora i lloc de trobada : 17 h. al vestíbul de CaixaForum.
Serà una visita no guiada.Preu :
CaixaBank. Per reservar les entrades indiqueu els que sou
clients de CaixaBank.
Organitza: M.Carme Casanovas

.

Dimarts 8 : Xerrada a càrrec de Rosa Vilalta
sobre la cantant Maria del Mar Bonet,
(tot escoltant cançons del seu repertori.)
Hora i lloc de trobada : 17 h a la

,

Via Laietana, 46 / 2on Pis

Divendres, 11

Visita al Museu Etnològic de Barcelona
Hora i lloc de trobada: 11 h al Museu,
passeig de Santa Madrona,16.
Opcional: a les 10:15 h a la parada
de Universitat (Heidelberg) del Bus 55
.
S.abonarà el mateix dia de la visita.
Organitza: Lidia Mas

Divendres, 18 Anada amb tren a Canet de Mar. Visita guiada a les 11 h (45 min)
al conjunt modernista de la població i a laCasa Museu de Lluís Domènech i Montaner
(30 min), carrer Riera Gavarra, 2

per agafar el tren a les 8:30h

jubilats
guiada per grup de 10 persones.

Dinar a Canet opcional, per tant els que ho
desitgin cal fer la reserva
Organitzen: Artur Arruga i Joan Vila

Dimarts, 29 Primera sessió Història de la Música Clàssica, a càrrec de Miquel Aguiló,
Tema
Escoltarem fragments musicals
Hora i lloc de trobada: 17 h
- 2on.1a

Al desembre l´any acabem i moltes festes celebrem
Divendres, 2 Visita a
al

Hora i lloc de trobada: 11 h al MAC,
(Passeig de Santa Madrona , 39-41)
Organitza : Rosa Vilalta

Dimarts, 13 Segona sessió Història de la Música Clàssica, a càrrec de Miquel Aguiló
Tema: Període de Mozart a Beethoven.
Escoltarem fragments
musicals d`aquesta època

Hora i lloc de trobada :17 h
Laietana, 46-2on 1a.

Dijous, 15 DINAR DE NADAL.
Les persones interessades hauran
de fer la reserva i oportunament
trobada.

Organitza: Joan Vila

Dimecres, 21 Proposta de concert al Palau de la Música,
,
Collegium Vocale Gent & Herreweghe, a les 20 h.
Seients reservats: 2n.pis files 6-7-8 centrals

Les persones interessades ho han de confirmar i
ls dies 6indicant el seu nom i el de la sortida,
Concert al Palau de la Música.

