Agenda d’activitats

Maig de 2012
Activitats de lleure per veure el

Bages amb uns altres ulls

04 de maig

13 de maig

Coneixem el CLAM de Navarcles:
conferència i documental

La Torre de l’Amo de Viladomiu Nou,
antiga colònia tèxtil

Coneixerem el Festival Internacional de Cinema Solidari de
Navarcles de la mà dels seus organitzadors.
Assistirem a la conferència “Ciutadans o consumidors?”.
Seguidament veurem el documental “Comprar, llençar,
comprar”, un història reveladora que explica per què els
productes que comprem duren cada vegada menys,
Acabarem fent una mica de tertúlia sobre tot el que haurem
vist i sentit.
Vine a conèixer-ho!

Farem una visita guiada per la Torre de l’Amo de Viladomiu
Nou (Gironella), antiga residència dels propietaris d’aquesta
colònia tèxtil. Recorrerem totes les estances de la Torre,
ambientat en un dia d’estiu de 1910, i ens parlaran de la
relació que hi havia entre els amos i els treballadors.
Seguidament farem una caminada resseguint el curs del riu
per conèixer més de prop l’entorn de la colònia.
Acabarem la visita amb la tertúlia habitual, que ens servirà per
comentar tot allò que haurem vist.
No te la perdis!

Quan quedem? Divendres, 4 de maig, a les 19.30 h
aproximada:: 5 hores
Durada aproximada
Lloc de trobada: Estació d’autobusos de Manresa
Preinscripcions
Pre
inscripcions del 23 d’abril al 2 de maig
Col·labora: Festival CLAM Navarcles

26 de maig

Quan quedem? Diumenge, 13 de maig, a les 9 h
Durada aproximada:
aproximada: 5 hores
Lloc de trobada: Plaça d’Espanya de Manresa, davant de l’institut
Lluís de Peguera
Preinscripcions del 30 d’abril al 10 de maig
Activitat organitzada conjuntament amb el Quedem? Berguedà

Activitats recomanades:

El Parc Ambiental de Bufalvent
Veurem on es destinen i com es tracten alguns dels nostres
residus i com s'ha reconvertit aquest espai per mostrar la
utilització dels recursos de manera més sostenible.
Dins l'Aula Ambiental es farà una presentació i podrem veure
una exposició de materials reciclats. Visitarem els abocadors
ja tancats i l'abocador actual. Seguirem la visita per les
instal·lacions amb autobús, tot comentant diferents elements
i aspectes del Parc: la planta de transferència on arriben els
envasos i el vidre, les basses de pluvials, les barraques de
vinya restaurades, el camp solar, el bosc, els cavalls i els
rucs, etc. Acabarem la sortida amb una visita a la planta de
compostatge i una exhibició de falconeria.
Una bona oportunitat per conèixer com es gestionen els
residus de la comarca!
Quan quedem? Dissabte, 26 de maig, a les 9.30 h
Durada aproximada: 3 hores i 30 minuts
Lloc de trobada: Plaça d’Espanya de Manresa, davant de l’institut
Lluís de Peguera
Preinscripcions del 14 al 23 de maig

3 de maig
Cine Club: Receptes per al desastre
El director John Webster convenç la seva dona i els seus dos
fills per fer una “dieta del petroli” durant un any sencer.
Si et vas quedar sense poder-lo veure el mes gener, ara tens
una nova oportunitat.

Hora: La Peixera Cafè-Teatre. Lloc: 21 h. Preu: 3 €.

22 de maig. Parla’m en català.
Taula rodona sobre l’ús de la llengua, amb la participació de
persones nouvingudes i l’actor Toni Albà.

Hora: 19 h. Lloc: Sala d’Actes del Centre Cultural del Casino
Organitza: Òmnium Bages i Centre de Normalització
Lingüística Montserrat.

I t’avancem...

9 de juny. Festa Som Cohesió
Hora: a partir de les 13 h. Lloc: Girona

...una oportunitat per descobrir i redescobrir el lloc on vivim. Una oportunitat per conèixernos entre nosaltres, les persones que fem possible el Quedem? Recordeu que les
activitats són a partir de 16 anys i que aquestes són gratuïtes.

Informa-te’n a: www.quedem.omnium.cat, 93 872 63 21,
21 ,
quedembages@omnium.cat o visitant-nos a la nostra seu: c/ Bru
Bru c 99
1er,
1er, 08242 Manresa
Manresa

