
 
 

Informació setmanal Patronat d'Estudis Osonencs
 

Activitats
* Divendres 2 de juliol a les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l'exposició
"La pell escup i escama" de Francesca Llopis.

 

 Aquest projecte artístic a l'interior d'una arquitectura carregada de pòsits històrics com
és el Temple Romà de Vic ofereix el resultat d'un procés d'exploració visual i poètica
sobre la percepció el pas del temps en el rastre de fràgils impressions sobre paper.

 La instal·lació de Francesca Llopis posa en escena un relat coral, estampes de cossos
humans sobre paper vegetal de grans dimensions. Elements que dibuixen un trèmul
circuit perimetral dins l'estàtica geometria arquitectònica. A l'artista li agrada pintar amb
les mans i també estampar monotips, irrepetibles presències orgàniques fetes a temps
real. Les paradoxes la desborden en la seva enèrgica creativitat.

 Pilar Bonet Julve.
 Més informació

  
Diumenge 4 de juliol visita guiada a la Muralla del Pla del Castell (Tavertet)
organitzada per la Universitat Autònoma de Barcelona, L'Ajuntament de Tavertet i el
Patronat d'Estudis Osonencs.

 Lloc de sortida: Ajuntament de Tavertet
 Hora: 10:30 

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Exposicio-La-pell-escup-i-escampa-de-Francesca-Llopis


 
Dijous 8 de juliol, a les 7 de la tarda, al Centre Cultural de Folgueroles,  presentació del
llibre "Art per a la devoció. La producció de retaules a l'àrea de Vic en el context
de la Reforma catòlica (1568-1625)".
A càrrec del Dr. Joan Bosch Ballbona (Universitat de Girona) i de l'autora de l'estudi,
Irene Abril Vilamala.
Amb el suport de l'Ajuntament de Folgueroles i l'IRMU.

Número 34 de Monografies, del Patronat d'Estudis Osonencs.
Més informació
 

Exposicions
* Del 2 de juliol al 15 d'agost, al Temple Romà exposició  "La pell escup i escama" de
Francesca Llopis.

 Horari:
         Matí, dissabte d'11 a 13 h.

         Tarda, de dimarts a diumenge de 18 a 20 h.
 

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Presentacio-llibre-Art-per-a-la-devocio-a-Folgueroles


 
Més informació.
 
 
* Programa d'Exposicions al Temple Romà. Està previst que el Temple Romà aculli 8
exposicions durant aquest any 2021.
Més informació i descàrrega del tríptic aquí.
 

Premi Plana de Vic any 2021 del Patronat d'Estudis
Osonencs 
* 34è Premi Plana de Vic Fins el 15 de setembre es poden presentar els treballs que
aspirin a aquest Premi que des de l'any 1987 convoca el Patronat d'Estudis Osonencs
amb el suport de la Fundació Antiga Caixa de Manlleu.

 Els treballs aspirants hauran de ser inèdits i redactats en català.
 Podeu consultar les bases en aquest enllaç i també veure la relació dels treballs

premiats en les edicions anteriors.
  

* Recordem que el 31 de maig va finalitzar el termini per presentar el treballs aspirants
al 9è Premi Plana de Vic Jove que des de l'any 2013 convoca el Patronat d'Estudis
Osonencs amb el suport de la Fundació Puig-Porret.

  

Publicacions del Patronat d'Estudis Osonencs
* Hem publicat el llibre "ART PER A LA DEVOCIÓ. La producció de retaules a
l'area de Vic en el context de la Reforma catòlica (1568-1625), d'Irene Abril
Vilamala.
Aquest llibre és el número 34 de la sèrie Monografies del Patronat d'Estudis Osonencs.

  

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Exposicio-La-pell-escup-i-escampa-de-Francesca-Llopis
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/noticia/Programa-exposicions-2021-al-Temple-Roma
https://patronatestudisosonencs.mx-router-i.com/c/gmrpn/vs0tr7mr/bgidgjvpyui


Més informació

* Hem publicat dos números, el 184 i el 185, de la revista Ausa, que s'han enviat
gratuïtament a tots els socis  Recordeu que també els podeu consultar en format
electrònic al repositori RACO i al portal DIALNET

 Més informació

 

Novetats canal Youtube del Patronat d'Estudis Osonencs
* Al canal YouTube.com/PatronatdEstudisOsonencs podeu veure el vídeo de la Matinal
Literària a la font del Desmai, que va ser retransmesa en directe el propassat 30 de
juny. El tema d'aquest any va ser EL BÉ I EL MAL / DEU I EL DIABLE. Els actors i
músics: Josep Simon, Jordi Arqués, Margarida Tió, Jordi Casadevall, Mercè
Estrada, Toni Tió i Erola Masqué, sota la direcció d'en Pere Tió i en Josep Paré, ens
varen fer gaudir d'un gran espectacle. L'acte, organitzat pel Patronat d'Estudis osonencs
va comptar amb el suport de la Fundació Jacint Verdaguer, l'Ajuntament de Vinyoles i
l'Ajuntament de Vic.

 Enllaç: https://youtu.be/gqT6fwjPqYw
  

* Al canal YouTube.com/PatronatdEstudisOsonencs podeu veure el CONCERT de
la "Schola Gregoriana de Catalunya", concert comentat pel Dr. Joaquim Garrigosa i
Massana, musicòleg, que es va retransmetre en directe el dia 22 de maig des de
l'Església Romànica de Sant Esteve (Vinyoles).  Aquest confcert fou la segona activitat
de les "JORNADES SOBRE ELS CÒDEX MUSICALS MEDIEVALS D'OSONA".
que ha organitzat el Patronat d'Estudis Osonencs amb el suport de l'Institut Ramon
Muntaner (IRMU), l'Ajuntament de Vic i l'Ajuntament de Masies de Voltregà.

 Enllaç: https://youtu.be/8WcvItilxa8
  

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/productes/86/ART-PER-A-LA-DEVOCIO-.-La-produccio-de-retaules-a-larea-de-Vic-en-el-context-de-la-Reforma-catolica-1568-1625-Ed-2020
https://www.raco.cat/index.php/Ausa
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=26499
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/noticia/Shan-publicat-dos-nous-numeros-de-la-revista-Ausa
https://patronatestudisosonencs.mx-router-i.com/c/gmrpn/vs0tr7mr/kavqibbwz80
https://youtu.be/gqT6fwjPqYw
http://youtube.com/PatronatdEstudisOsonencs
https://youtu.be/8WcvItilxa8


* Al canal YouTube.com/PatronatdEstudisOsonencs podeu veure la
CONFERÈNCIA "Osona i la música medieval. La importància del patrimoni
musical conservat" a càrrec  del Dr. Joaquim Garrigosa i Massana, musicòleg, que es
va retransmetre en directe el dia 13 de maig des del Temple Romà.  Aquesta conferència
és la primera activitat de les "JORNADES SOBRE ELS CÒDEX MUSICALS
MEDIEVALS D'OSONA". que ha organitzat el Patronat d'Estudis Osonencs amb el
suport de l'Institut Ramon Muntaner (IRMU), l'Ajuntament de Vic i l'Ajuntament de
Masies de Voltregà.
Enllaç: https://youtu.be/j9weLWsfFyA
 
* Us preguem que us subscriviu al canal
https://youtube.com/Patronatd'EstudisOsonencs amb el vostre compte de gmail.
Gràcies a totes i a tots.!

 

Notícies
* Horari Temple Romà. Durant els mesos de juny i juliol s'ha ampliat l'horari de visita
del Temple Romà, condicionat a l'evolució de la COVID19.  Obert totes les tardes
de dimarts a diumenge de 18 a 20 h i a partir de l'1 de juny també estarà obert els
dimarts, divendres i dissabte  d'11 a 13.

  
* Podeu consultar totes les notícies al nostre web. Enllaç

  
Xarxes Socials

 Twitter: https://twitter.com/estudisosonencs?lang=ca     @EstudisOsonencs
 Facebook: https://ca-es.facebook.com/Patronatdestudisosonencs   

@Patronatestudisosonencs
 Instagram: https://www.instagram.com/patronatestudisosonencs/   

@patronatestudisosonencs
 Youtube:https://www.youtube.com/Patronatd'EstudisOsonencs

Llibres
 Al Temple Romà podeu adquirir, amb descompte pels socis, qualsevol de les

publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs no exhaurides.
 Consulteu Publicacions al nostre web.

 

Si no podeu veure aquest butlletí podeu consultar-lo al nostre web

Esteu rebent aquest missatge perquè sou soci i/o esteu subscrit a la llista de correu del
Patronat d'Estudis Osonencs. Us podeu donar de baixaenviant un correu a
secretaria@patronatestudisosonencs.cat

©Patronat d'Estudis Osonencs -  Tots els drets reservats
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