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Catalonia Sacra presenta
agenda per primer cop fora
de Barcelona, i ho fa a la Seu

L’acte, dissabte, inclourà una conferència sobre el retaule del Sant Esperit
GEMMA CAMPS MANRESA

Manresa acollirà aquest dissabte la presentació organitzada per
primera vegada a fora de la ciutat
de Barcelona de l’agenda de Catalonia Sacra corresponent a aquest
any 2018. Començarà a 1/4 de 12
del migdia a la Sala Gòtica de la
basílica de la Seu.
Catalonia Sacra és una iniciativa dels deu bisbats amb seu a Catalunya que té per ﬁnalitat donar
a conèixer el patrimoni arquitectònic i artístic vinculat amb l’Església per tal d’incrementar-ne el
coneixement, la divulgació i facilitar-hi la visita a la ciutadania. La
programació està formada per

Catalonia Sacra és una
iniciativa que té per finalitat
donar a conèixer el patrimoni
vinculat amb l’Església
una quarantena d’activitats repartides arreu del territori. Entre
aquest mes i el de novembre es
proposen visites guiades, itineraris per diferents esglésies i conferències sobre obres mestres, entre
altres tipus d’activitats.
L’acte de presentació a Manresa començarà amb la intervenció
del director de l’Institut Català de
Recerca en Patrimoni Cultural

(ICRPC), Joaquim Nadal. Seguidament, ja es farà la primera de les
activitats previstes per a aquest
2018. A partir de les 12 del migdia,
el doctor Joan Valero oferirà una
conferència sobre el retaule del
Sant Esperit de la Seu de Manresa.
Realitzat pel taller del pintor barceloní Pere Serra entre els anys
1393 i 1394, aquest retaule és una
de les grans joies pictòriques de
Catalunya. Es tracta d’una activitat proposada pel bisbat de Vic.
Per poder participar en la presentació i/o la conferència és obligatòria la inscripció al telèfon 693
72 02 02 o al correu electrònic reserves@cataloniasacra.cat.

Més de 150 professionals parlen de cardiologia

 Èxit de convocatòria en la 1a Jornada d’Actualització en Cardiologia de la Catalunya Central, que es va celebrar a l’Hospital Sant Joan de Déu i que va tenir
la participació de més de 150 professionals del territori. L’objectiu de la iniciativa, impulsada pel Servei de Cardiologia de la Fundació Althaia, és reforçar el
treball conjunt que ja es porta a terme i millorar l’atenció als pacients.
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Sopar amb Jubany
Activitats en el Dia de
pel nou hospital de dia la Síndrome d’Asperger
REDACCIÓ MANRESA
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El Rotary Club de Manresa-Bages organitza, el 6 d’abril, un sopar
solidari al pavelló de la Joviat per
recaptar fons per a l’Hospital de
Dia d’Oncologia i Hematologia de
la Fundació Althaia. Als fogons hi
haurà el cuiner Nandu Jubany.
L’entitat ha obert les inscripcions,
que es poden conﬁrmar a través
de la pàgina web del Rotary
(http://www.rotarymanresabages.org/). Les taules per a empresa costen 1.000 euros (deu persones) i 100 el cobert individual.

Amb motiu del Dia Internacional de la Síndrome d’Asperger,
l’Associació TEA (Asperger) a la
Catalunya Central organitza, diumenge, un matí d’activitats de
sensibilització i difusió obertes a
tothom. Començarà a les 10 a l’auditori de la Plana, amb cinefòrum
de la pel·lícula Adam(Max Mayer,
2009), pausa-cafè i la xerrada «El
camí de la vida: l’experiència de
viure amb l’Asperger», a càrrec de
Miquel Segalés, de 19 anys i afectat per aquesta síndrome.
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El Síndic de Greuges serà Convocatòria del CDR
a Manresa el 8 de març
de Manresa, dissabte
REDACCIÓ MANRESA
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L’equip del Síndic de Greuges
de Catalunya atendrà el dijous 8
de març, de 9 del matí a 3 de la tarda, les queixes i consultes dels
manresans al Centre Cultural el
Casino. Per concertar entrevista
es pot fer a sindic@sindic.cat o al
telèfon gratuït 900 124 124.

El CDR de Manresa organitza,
dissabte, un acte per demanar la
llibertat dels presos polítics. Tindrà lloc a les 12 del migdia a l’Espai Jove Joan Amades, amb animació infantil amb el Mijac Sagrada Família, vermut, contacontes
amb l’Ós Mandrós, dinar (12 euros) i música amb Natxo Tarrés i
El Fugitiu. Presentarà l’acte Aina
Font. Inscripcions per al dinar a:
Bar Moe’s, Mengem Bages, La Taverna dels Predicadors o al correu
cdrmanresa.est@gmail.com.
BARRIS

Cots, Guix i Pujada Roja
celebra el Carnestoltes
REDACCIÓ MANRESA

L’Associació de Veïns de les
Cots, el Guix i la Pujada Roja celebra, dissabte, la Festa del Carnestoltes amb sortida a les 8 del matí
del local social de l’entitat per anar
al Tibidabo de Barcelona. Allà, es
farà una visita a la basílica del Sagrat Cor de Jesús i a l’Observatori
Fabra, seguides de dinar al restaurant L’Escut de Vallirana, on hi
haurà Festa del Carnestoltes amb
ball de disfresses i un concurs. El
preu de la sortida és de 43 euros i
cal haver fet la reserva i abonat
l’import ﬁns al dia 7 de febrer.

