
Informació setmanal Patronat d'Estudis Osonencs

Activitats

* Dijous 3 de novembre a les 7 de la tarda, al Temple Romà de Vic, Conferència
"Maçoneria. Dones maçones a Catalunya" a càrrec de Núria Fuertes Abella, Presidenta
de la Lògia Asiyah del Canigó a Girona, presentada per Mar Sánchez Bergua, actual
Gran Mestra de la Gran Logia Femenina de España.
Organitza: Associació cultural Asiyah del Canigó.
Activitat gratuïta.

Més informació.

* Dissabte 5 de novembre a les 7 de la tarda, al Temple Romà, Conferència titulada “Com

ajuda la ciència ciutadana a la conservació de la biodiversitat?" a càrrec de Pau Guzman
(CREAF).

Cicle de Ciències. El paper de la ciència participativa en l'estudi de la biodiversitat.
La ciència participativa (o ciència ciutadana) és la contribució del públic general en
activitats d’investigació científica. Els participants voluntaris proveeixen de dades als
investigadors i adquireixen nous coneixements i habilitats. En els darrers anys, molts
projectes de ciència participativa han sigut claus per recollir dades de biodiversitats a
Catalunya. Seguint ocells, mamífers, papallones, líquens o orquídies, milers de persones
voluntàries han aportat dades molt valuoses que han acabat esdevenint treballs científics de
primer nivell.
En veurem alguns exemples en aquestes dues xerrades, el 5 i 19 de Novembre, al Temple
Romà de Vic.



 
Més informació.

* El Dia 10 de novembre de 2022 de 18 a 20 hores es farà, virtualment, la sessió de
Conclusions d'aquest Segon Cicle de Debats 2022, Transició Energètica i Territori. 
Connexió Zoom. 

 
Més informació.



 

Exposicions

* Del 27 d'octubre al 27 de novembre exposició de fotografia "Retorn a Prípiap, la ciutat

desolada" de l'artista David Burillo. 
 
Prípiat va ser fundada el 4 de febrer de 1970 per donar un lloc on viure als treballadors de
la central nuclear de Txernòbil i les seves famílies. Era coneguda dins la Unió Soviètica
com “la ciutat del futur”, doncs era una ciutat “planejada”, que comptava amb grans
avingudes, edificis de fins a16 plantes, abundant vegetació, una població molt jove i uns
índexs de criminalitat gairebé inexistents. L’accident de la central nuclear va tenir lloc la
matinada del 26 d’abril de 1986. Però durant aquell dia les autoritats no van informar la
població dels riscos que hi havia i tothom va fer vida normal. Al vespre del mateix dia 26,
les autoritats van decidir que calia evacuar tothom. Ningú va poder tornar-hi a viure mai
més. Des del 2011, la ciutat fou oberta a les visites de grups de turistes amb guia. Un grup
de fotògrafs de Barcelona hi va anar l’any 2019. Aquesta és una mostra del que va veure un
d’aquests fotògrafs: en David Burillo Toledano 

 
Horari: 

        Matí, de dimarts a dissabte d'11 a 13 h. 

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

  

Notícies

* Del 18 al 20 de novembre es faran a Centelles les VI Jornades de Memòria
Democràtica d'Osona. Viure en temps de guerra. Amb la col·laboració dels ajuntaments
d'Osona Sud: Balenyà, Centelles, Sant Martí de Centelles i també d'Aiguafreda  que, tot i
ser del Vallès Oriental, forma part de l'Alt Congost. 
Informació i Inscripcions.

* Del 2 al 26 de novembre la Fundació Miquel Martí i Pol organitza les Jornades Miquel
Martí i Pol 2022. Programa. 
 

* L'Atlàntida, Centre d'Arts Escèniques d'Osona, ofereix la possibilitat de regalar cultura
amb la campanya Aquest Nadal regala L'Atlàntida!. Enllaç. 
 



* Ja podeu veure al canal YouTube del Patronat la gravació de l'acte de lliurament de la
distinció de Membre de Mèrit del Patronat d'Estudis Osonencs de l'any 2021 a l'artista
Joan Furriols.  
Enllaç: https://youtu.be/Xao51ibPSes 
Recordem que la Junta Rectora del Patronat d’Estudis Osonencs en la reunió del 2 de
novembre de 2021, a proposta del Consell d’Estudis, va acordar nomenar a Joan Furriols i
Bansell Membre de Mèrit de l’Entitat. Distinció que es va fer pública el 20 de novembre de
2021 en el marc de la 69a. Festa Anual del Patronat d’Estudis Osonencs. 
El Consell d’Estudis destaca la trajectòria de la persona proposada i considera que és
mereixedora de la distinció de Membre de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs.

*  Nou número de la revista Ausa. Monogràfic sobre LES EPIDÈMIES A OSONA
(SEGLES XIV-XXI).  
Com us hem anat informant, el Patronat d'Estudis Osonencs ha publicat un número doble
de la revista AUSA ( Volum XXX, núm.187-188), Monogràfic sobre LES EPIDÈMIES A
OSONA (SEGLES XIV-XXI): DE FIL PRIM ÉS TEIXIDA LA VIDA. 
S'ha enviat a tots els socis del Patronat un exemplar d'aquest nou número de l'Ausa (ISSN
paper: 0210-5853),  Recordem que també es publica una versió electrònica (ISSN
electrònic: 2014-1246), que trobareu al repositori RACO.  
Accés a l'edició digital. 

 
Ausa és una publicació del Patronat d'Estudis Osonencs, publicada des de 1952, és de
periodicitat semestral i recull estudis de qualsevol disciplina humanística o científica
relacionada amb la comarca d'Osona. Es pot consultar també a Dialnet. 
Més informació. 
 

* Horari Temple: 
             Matí:  de dimarts a dissabte d'11 a 13 h. 
             Tarda: de dimarts a diumenge de 18 a 20 h.



* Podeu consultar totes les notícies al nostre web. Enllaç 
 

Avantatges Socis

* Fer-se Soci: 
              Us podeu fer Soci del Patronat d'Estudis Osonencs des del nostre web Enllaç Alta
Socis

* Descompte compra d'entrades a l'Atlàntida: 
             Tots els socis del Patronat d'Estudis Osonencs es poden beneficiar de descomptes
en els actes organitzats per l'Atlàntida, en virtut del conveni entre les dues entitats. Més
informació

* Descompte compra de publicacions: 
            Al Temple Romà podeu adquirir, amb descompte pels socis, qualsevol de les
publicacions del Patronat d’Estudis Osonencs no exhaurides. 
Consulteu les Publicacions al nostre web.

* Beneficis fiscals: 
            Les donacions i la quota de soci del Patronat d'Estudis Osonencs dóna dret a
deduccions en l'Impost de la Renda (IRPF) 
Per les empreses les donacions donen dret a deduccions en la quota a l'Impost de Societats
(IS). Més informació.

* 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

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 baixa enviant un correu a

secretaria@patronatestudisosonencs.cat

©Patronat d'Estudis Osonencs -  Tots els drets reservats

Cancel·la la subscripció


