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L'Ateneu  de  Vic  arrenca  la  programació  amb  «La  història  d'Osona  revisitada»

Miquel  Molist,  Imma  Ollich,  Joaquim  Albareda  i  Jordi  Figuerola  participaran  al  cicle  de  conferències
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Neix  l'Ateneu  de  Vic

L'Ateneu  de  Vic  iniciarà  aquest  dijous,  8  d'octubre,  el  cicle  de  conferències  "La  història  d'Osona  revisitada".  Aquesta  serà  la  primera  activitat  del  centre
cultural,  que  va  néixer  l'abril  d'aquest  any.  El  cicle  s'allargarà  fins  al  5  de  novembre,  i  en  total  es  faran  cinc  conferències.

Amb  motiu  del  trentè  aniversari  de  la  publicació  del  llibre  "Història  d’Osona",  d’Eumo  Editorial,  l’Ateneu  de  Vic  en  reuneix  els  autors  (Miquel  Molist,
Imma  Ollich,  Joaquim  Albareda  i  Jordi  Figuerola)  en  un  cicle  de  conferències  per  revisitar  la  història  d’Osona  i  donar  a  conèixer  els  nous  plantejaments
historiogràfics,  les  noves  troballes  arqueològiques  i  documentals  i  les  noves  visions  de  la  història  sorgits  durant  aquests  anys.  A  més  dels  autors  del  llibre
s’ha  incorporat  al  cicle  el  professor  Josep  Burgaya.  

Properament,  l'Ateneu  de  Vic  donarà  a  conèixer  la  resta  de  la  seva  programació  per  aquest  curs.  

L'Ateneu,  creat  per  l'Ajuntament  de  Vic,  la  Universitat  de  Vic  -  Universitat  Central  de  Catalunya,  i  el  Casino  de  Vic,  va  néixer  amb  l'objectiu  de
promoure  l'activitat  intel·lectual  mitjançant  l'impuls  de  diàlegs  oberts,  transversals  i  constructius;;  fomentar  la  creativitat  intel·lectual,  artística  i
participativa;;  i  contribuir  a  la  cohesió  social  de  la  ciutat  de  Vic  i  de  la  comarca  d'Osona.

Les  cinc  conferències  tindran  lloc  al  Casino  de  Vic,  a  dos  quarts  de  9  del  vespre  els  dijous  8,  15,  22  i  29  d'octubre  i  5  de  novembre  de  2015.

------
Consulteu  la  programació  detallada  (cliqueu  a  sobre  cartell  per  ampliació):

guardeu  l'article

http://www.reusdiari.cat/
http://www.aguaita.cat/
http://www.baixgaia.cat/
http://www.gironainfo.cat/
http://www.naciodigital.cat/pallarsdigital
http://www.naciodigital.cat/lleida
http://www.manresainfo.cat/
http://www.naciodigital.cat/sabadell
http://www.naciodigital.cat/latorredelpalau
http://www.naciogranollers.cat/
http://www.naciodigital.cat/baixmontseny
http://www.naciodigital.cat/naciosolsona/
http://www.naciodigital.cat/delcamp/laconcadiari
http://www.naciodigital.cat/naciobergueda
https://twitter.com/intent/tweet?original_referer=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fosona%2Fnoticia%2F48024%2Fateneu%2Fvic%2Farrenca%2Fprogramacio%2Famb%2Fhistoria%2Fosona%2Frevisitada&ref_src=twsrc%5Etfw&text=L%27Ateneu%20de%20Vic%20arrenca%20la%20programaci%C3%B3%20amb%20%C2%ABLa%20hist%C3%B2ria%20d%27Osona%20revisitada%C2%BB%20%7C%20Osona.com&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fosona%2Fnoticia%2F48024%2Fateneu%2Fvic%2Farrenca%2Fprogramacio%2Famb%2Fhistoria%2Fosona%2Frevisitada
https://twitter.com/search?ref_src=twsrc%5Etfw&q=http%3A%2F%2Fwww.naciodigital.cat%2Fosona%2Fnoticia%2F48024%2Fateneu%2Fvic%2Farrenca%2Fprogramacio%2Famb%2Fhistoria%2Fosona%2Frevisitada
http://www.naciodigital.cat/osona/pdf.php?id=48024
http://www.naciodigital.cat/osona/pdf.php?id=48024
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/10/cultura
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/hist%C3%B2ria
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/Ateneu+de+Vic
http://www.naciodigital.cat/osona/noticies/etiqueta/confer%C3%A8ncia
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/45999/neix/ateneu/vic
http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/45999/neix/ateneu/vic
https://www.vic.cat/
http://www.uvic.cat/
http://www.casinodevic.cat/
http://dades.grupnaciodigital.com/redaccio/arxius/documents/1444118674Postal_Ateneu_Conferncies.pdf
javascript:faltaRegistre();


14/10/2015 L'Ateneu  de  Vic  arrenca  la  programació  amb  «La  història  d'Osona  revisitada»  |  Osona.com

http://www.naciodigital.cat/osona/noticia/48024/ateneu/vic/arrenca/programacio/amb/historia/osona/revisitada 7/12

0M'agrada Comparteix

Tweet 1

0

Notícies  relacionades

20/04/2015  18:57
Neix  l'Ateneu  de  Vic
Afegeix  un  comentari

COMENTARIS

  +15
  -3

Falta  un  pas  més  per  arribar  al  cim.

Anicet,  06/10/2015  a  les  12:02

UVic  +  Casino  de  Vic  +  Ajuntament  de  Vic  +  .......  =  Ateneu  de  Vic.

A  l'equació  hi  falta  una  entitat  important  anomenada  PEO  que  té  un  bon  president  anomenat  Toni.  Potser  són  repatanis  i  entotsolats;;  o  potser  no.
Esperarem  i  veurem.
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