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► Nota de premsa

Comença la nova programació de l’Ateneu de Vic
amb una conferència del catedràtic de la Sapienza
Università di Roma, Giuseppe di Giacomo

Amb el suport de la Fundació Puig-Porret, l’Ateneu proposa nou
activitats coorganitzades amb diverses entitats de la comarca
d’Osona

Entre les activitats programades hi ha un cicle sobre literatura
catalana medieval i patrimoni
 

Vic, 5 d’octubre de 2016.- Aquest dijous arrenca la nova programació de l’Ateneu de Vic que
s’allargarà durant tot el primer trimestre de curs, dins els actes de Vic, Capital de la Cultura
Catalana. Fundat l’any passat per l’Ajuntament de Vic, la Universitat de Vic - Universitat Central
de Catalunya i el Casino de Vic, l’Ateneu es proposa promoure l’activitat cultural tant a Vic com a
Osona i ha programat 9 activitats entre conferències, jornades, projeccions i debats. 

El tret de sortida el donarà aquest dijous 6 d’octubre, la conferència  del catedràtic d’Estètica de
la Universitat de Roma La Sapienza i director del Museo Laboratorio di Arte Moderna de la
mateixa universitat, Giuseppe Di Giacomo, que parlarà de “Tàpies e l’immateriale”. Es tracta
d’una xerrada, organitzada conjuntament amb Col·loquis de Vic i Sapienza Università di Roma,
sobre les claus per entendre el valor de la matèria en l’obra de Tàpies. 

D’altra banda, el dia 2 de novembre començarà el Cicle de Conferències sobre Literatura
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Catalana Medieval, organitzat amb motiu de l’Any Llull, que visitarà alguns dels grans autors
medievals de la literatura catalana com Guillem de Berguedà, Andreu Febrer, la novel.la
cavalleresca, Ramon Llull i Ausiàs March. A cada conferència del cicle es buscarà la relació de la
literatura amb aquelles expressions artístiques del seu temps que formen part del patrimoni
cultural de la ciutat.

Un altre dels protagonistes d’aquesta nova programació de l’Ateneu serà la projecció del
documental “D’aliats a massacrats. Els últims de Filipines”, amb presència del director, el
periodista i escriptor vigatà, Ramon Vilaró. Aquesta història relata la sort dels 57 soldats
espanyols que el 1898 van resistir durant onze mesos al fort del poble de Baler a Filipines, que ja
havia capitulat   davant de les tropes dels Estats Units, després de tres segles de colonització
espanyola. La projecció tindrà lloc el 3 de novembre a la Sala Modernista del Casino de Vic i
comptarà amb la presència del filòsof i periodista vigatà, Àngel Ferrer. 

D’altra banda, la creadora argentina, Ana Álvarez-Errecalde, presentarà l’exposició fotogràfica
“CRIA. Ana Álvarez-Errecalde” a l’Escola d’Arts i Superior de Disseny de Vic. Es tracta d’un recull
d’imatges en què l’autora mostra la seva experiència sobre   la maternitat. Álvarez-Errecalde ha
basat bona part de la seva trajectòria artística en treballs intimistes i també en experiències
compartides amb col·lectius feministes i de denúncia social.  La professora de la Facultat
d'Empresa i Comunicació, Ana Palomo, ha comissariat l'exposició. 

Clourà la programació la jornada Osona debats, que impulsa des de fa tres anys la Fundació
Antiga Caixa de Manlleu, per tal de tractar temàtiques d’interès i d’actualitat per a la comarca.
Després d’abordar en edicions passades l’educació i l’atenció a la gen gran, ara és el torn de
posar èmfasi en el territori, des de la perspectiva d’Osona com a ciutat metropolitana. 

El curs passat l'Ateneu de Vic va programar 23 activitats en dues temporades, de juliol a
desembre de 2015 i d'abril a juliol de 2016, que van tenir una afluència de prop de 1500
persones. 

Tots els actes de l’Ateneu de Vic compten amb la coorganització d’alguna de les entitats culturals
de la comarca. Entre elles hi ha Col.loquis de Vic, Sapienza Università di Roma, Patronat
d’Estudis Osonencs, Museu Episcopal de Vic, Reduccions, revista de poesia, Càtedra Verdaguer
d’Estudis Literaris de la UVic-UCC, Horitzó Àsia, Escola d’Art i Superior de Disseny de Vic,
Fundació Antiga Caixa de Manlleu i Col·legi d’Arquitectes de Catalunya, delegació a Vic. Compta
també amb el suport de la Fundació Puig-Porret.

► Arxius adjunts

https://drive.google.com/file/d/0B5fHzVkDRV6RYm00ZFdIZ29vd0E/view?usp=sharing
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PDF. Consulta el programa de
l'Ateneu de Vic.

Universitat de Vic 
Universitat Central de Catalunya 
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