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L’Ateneu de Vic presenta la programació per al 2016 i es consolida
com a oferta cultural de la ciutat
La programació inclou 10 activitats que es faran del mes d'abril al mes de juny i han estat organitzades
conjuntament amb entitats de la ciutat

Per: Pep Comeres

24.04.2016 12:18

Sense anuncis

Favorit

L’Ateneu de Vic ha presentat aquest divendres 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 UVic-UCC per a la
comunitat universitària, Carme Sanmartí, i Enric Comas, president del Casino.
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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
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ha aᴀ밄rmat 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

El nou escenari lingüístic de les xarxes socials

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 UVic-UCC. Els dies 2, 9 i 16 de juny se
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les activitats es portaran a terme al Casino de Vic.
També hi ha prevista una visita guiada per Imma Ollich i Montserrat de Rocaᴀ밄guera
al museu i jaciment de l’Esquerda el dia 5 de juny, i una visita al Monestir de Sant

en entorns rurals i el col·lectiu
trans centraran el Congrés
European Rainbow Cities

Pere de Casserres, a càrrec d’Antoni Pladevall, el 19 de juny. Entre els actes
programats hi ha l’exposició “Correspondència femenina (1780-1939)”, en
col·laboració amb el Centre d’Estudis Interdisciplinaris de la Dona de la UVic-UCC,
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 UVic-UCC 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,
ᴀ밄tes 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.

(Aquest article que llegiu es publica gràcies als subscriptors voluntaris, que amb el
seu suport econòmic i periodístic són la clau perquè VilaWeb us arribi cada dia. Si
podeu contribuir amb una petita quota a fer de VilaWeb un mitjà encara més
independent i de més qualitat, us demanem que us apunteu en aquesta pàgina.)
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