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L’Ateneu de Vic ha presentat avui la programació de l’abril, maig i juny del 2016 i consolida la seva
oferta dins el panorama cultural de Vic i comarca. La presentació de la nova programació ha anat a
càrrec de regidora de Cultura de l’Ajuntament de Vic, Susagna Roura; la delegada del rector de la
UVicUCC per a la comunitat universitària, Carme Sanmartí, i Enric Comas, president del Casino.
La nova programació de l’Ateneu compta amb 10 activitats, entre les quals hi ha exposicions, teatre,
cinema, presentacions de llibres, conferències i xerrades, música i visites guiades, que abasten
temes tan diversos com el comerç, la història, la música o l’educació. Un dels requisits que compleix
cada activitat programada, segons ha explicat Carme Sanmartí, és que totes han estat organitzades
en coordinació amb alguna institució. “Volem donar veu a les institucions que treballen temes que
interessen a tota la ciutadania”, ha manifestat Sanmartí, “unes activitats que tenen la qualitat com a
denominador comú”. Per la seva banda, Susagna Roura ha afirmat que “amb aquesta nova
programació volem fer més gran l’Ateneu, ja que ens trobem en una etapa de consolidació”. Per la
seva banda, Enric Comas ha destacat que “l’Ateneu de Vic s’ha convertit en un espai obert que
genera cultura, i volem que sigui el punt de trobada de persones amb sensibilitats diverses i
interessos diferents”.
L’Ateneu comptarà d’aquí a pocs dies amb un blog que anirà informant puntualment de les activitats
de la programació.
Una programació d’interès per a tothom
El 23 d’abril es presentarà l’edició Com una cadira, de Jordi Lafon, i el 24 d’abril tindrà lloc l’obra de
teatre Cabaret Voltaire. Una vetllada dadaista amb textos d’Hugo Ball, Tristan Tzara i Kurt Schwitters,
coorganitzada des de l’Escola d’Art i Superior de Disseny. El dia 28 d’abril es projectarà la pel·lícula
El testament de la Rosa, d’Agustí Villaronga, amb presentació d’Isona Passola i en coordinació amb
Cineclub Vic. Durant el mes de maig, el dia 10 tindrà lloc la presentació del llibre Antropología de la
Ciudad, de Lluís Duch, coorganitzat amb el Col·legi Sant Miquel i el Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya, amb la col·laboració d'El 9Nou i la llibreria Anglada; mentre que el dia 19, Àngel
Castiñeira pronunciarà una conferència coorganitzada amb el CIFE de la UVicUCC. Els dies 2, 9 i
16 de juny se celebrarà un cicle de conferències sobre l’evolució de la pagesia a Osona, coorganitzat
pel Museu del Blat. La nota musical la hi posarà Marc Vernis Trio, que farà un concert el dia 4 de
juny. Per últim, el 30 de juny hi ha prevista una xerrada sobre Ganivets, perfums i vestits. Can Bofill
(1860) i Sastreria Roca (1874), a càrrec de Miquel Bofill i Ramon Roca, organitzada en col·laboració
amb Vic Comerç. Totes les activitats es portaran a terme al Casino de Vic.
També hi ha prevista una visita guiada per Imma Ollich i Montserrat de Rocafiguera al museu i
jaciment de l’Esquerda el dia 5 de juny, i una visita al Monestir de Sant Pere de Casserres, a càrrec
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d’Antoni Pladevall, el 19 de juny. Entre els actes programats hi ha l’exposició “Correspondència
femenina (17801939)”, en col·laboració amb el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la
UVicUCC, que es podrà veure del 17 de juny al 24 de juliol.
Ateneu, un projecte transversal de ciutat
Fundat l’any passat per l’Ajuntament de Vic, la Fundació Universitària Balmes, titular de la UVicUCC
i el Casino de Vic, l’Ateneu de Vic va néixer amb els objectius de promoure l’activitat cultural,
fomentar la creativitat i contribuir a la cohesió social, fites aconseguides amb escreix tenint en
compte l’elevat nivell de participació que van tenir les activitats programades l’any passat. En la
programació de la primera edició es calcula que unes 10.000 persones van participar en les
activitats, i va ser l’exposició sobre el dibuixant el ‘Roto’, la proposta que va tenir més visitants.
12/05/2016

Aquest cap de setmana es commemora un any més el Pacte dels Vigatans a
l’ermita de Sant Sebastià.
El plat fort de la commemoració d'enguany serà la interpretació teatralitzada de poemes de Jacint
Verdaguer per part de l'actor Pep Simon a l'ermita de Sant Sebastià.
Els actes de commemoració començaran avui dijous a les 7 del vespre a l'Espai Romeu de la
Biblioteca Joan Triadú. Un dels grans experts en la Guerra de Successió, Antoni Muñoz, presentarà
el seu darrer llibre: L'11 de setembre poble a poble (17131714), fent una especial mirada als pobles
d'Osona i el Lluçanès.
El dissabte 14 de maig, hi haurà els actes centrals de la commemoració, a 2/4 de 7 de la tarda,
caminada des de la plaça de la Rectoria de Santa Eulàlia de Riuprimer fins a l'ermita de Sant
Sebastià. No cal inscripció prèvia. A partir de 2/4 de 8, ja a l'ermita, hi haurà una visita comentada
sobre el Pacte dels Vigatans amb l'humanista Txevi Rovira. A les 8 del vespre, tindrà lloc el lliurament
dels XII Premis Literaris Pacte de Sant Sebastià i hi haurà uns petits parlaments institucionals. I a 2/4
de 9 arribarà el torn de l'actor Pep Simon posat en la pell del poeta del poble, Verdaguer.
Seguidament, s'encendrà la Flama del Pacte dels Vigatans que es mantindrà encesa fins el 10 de
setembre a la Marxa dels Vigatans, i començarà una baixada de torxes fins a la pedra de l'estelada
de Santa Eulàlia de Riuprimer. Per acabar la commemoració hi haurà l'actuació del grup de cançó de
taverna Els Tranquils a la mateixa pedra, cap a 2/4 de 10, acompanyada de botifarrada i patrocinada
per Moritz. Tots els actes seran gratuïts tret de la botifarrada.
Organitzen l'acte Òmnium Cultural d'Osona i l'Ajuntament de Santa Eulàlia de Riuprimer, amb la
col•laboració de l'Ajuntament de Vic, l'ANC Riuprimer i la Fundació Jacint Verdaguer.
11/05/2016

Vic acull les jornades “I+P Identitats en procés: com afronten els reptes actuals
els dissenyadors i les empreses catalanes?”
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