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Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs
* Diumenge dia 4 de desembre a les 12 del migdia a la sala 2 Joaquim Maideu, de
L'Atlàntida:  Concert de Nadal del Patronat d'Estudis Osonencs.  VIATGE PER
LES PRIMERES FONTS MUSICALS ESCRITES DE L'EDAT MITJANA. Sobre
el cant gregorià s. IV al s. XII.  A càrrec del cor femení; Auditexaudi, dirigit per
Montserrat Oliveras. 
 
Organitza el Patronat d'Estudis Osonencs amb la col·laboració de l'Ajuntament de
Vic i L'Atlàntida. 
Aquest acte s'insereix dins les activitats de "La Prèvia del Medieval". 
 
Concert gratuït amb reserva prèvia d'entrades. Aforament limitat. 

 



PROGRAMA DE MÀ 
 
RESERVA  D'ENTRADES 
             OPCIÓ 1:  A la pàgina web del PATRONAT D'ESTUDIS OSONENCS -
Ompliu aquest formulari. Us les enviarem al vostre correu. 
             OPCIÓ 2:  A la pàgina web de L'ATLÀNTIDA - Accediu a la Taquilla i
descarregeu-vos-les. 
             OPCIÓ 3:  A les taquilles de L'ATLÀNTIDA - Recollida anticipada
d’invitacions a les taquilles de L'Atlàntida fins al mateix dia i hora del concert. 
 
Horari d'atenció presencial a les taquilles de l'Atlàntida: 
      De dimecres a divendres de 15.30 h a 19.30 h 
      Dissabte de 10 h a 13 h 
Us recordem que atendrem qualsevol dubte a través del correu electrònic
info@latlantidavic.cat i del telèfon 93 702 72 57 (en horari d'atenció presencial de
taquilles). 
 
Més informació.

 

Activitats
* Divendres 2 de desembre a les 7 de la tarda al Temple Romà, Inauguració de
l'Exposició "Antics udols" de Lluís Vilar. 

 

https://patronatestudisosonencs.cat/noticies/download_doc/Programa-de-m-web2022.pdf
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/Gestor-reserves-invitacions-web-GRIW
https://latlantidavic.koobin.cat/index.php?action=PU_evento&Ev_id=2777
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Concert-de-Nadal-del-Patronat-dEstudis-Osonencs


L'exposició es podrà visitar al Temple Romà del 2 de desembre al 15 de gener de 2023. 
 
Horari: 
         Matí: de dimarts a dissabte d'11 a 13 h. 
         Tarda: de dimarts a diumenge de 18 a 20 h. 
Més informació.

* Dissabte 3 de desembre de 16:00 a 17:30 h, Visita guiada: "El Palau dels Montcada
i la transformació de la ciutat" a càrrec d'Anna Rovira. 
El Palau dels Montcada ha estat un element generador en els orígens de la ciutat de Vic,
un pol d'atracció situat estratègicament per emplaçar construccions i recorreguts al seu
voltant en els inicis de la formació de la ciutat. 
Es requereix inscripció prèvia 
Més informació.

 

Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs
* Ja podeu veure al nostre canal YouTube la gravació de la 70a Festa Anual del
Patronat d'Estudis Osonencs.  Enllaç: https://youtu.be/XihaJ0FysM0. 

 
 
Més informació.

 

Exposicions
* Del 2 de desembre al 15 de gener exposició de pintura "Antics udols" de l'artista
Lluís Vilar. 
 
Antics udols és una sèrie de pintures que s’origina a partir de l’observació d’un mur de
pedra a la sortida d’una de les coves existents a l’Arieja a la cara nord dels Pirineus.
Aquest mur ha donat peu a la reflexió sobre la manera de viure dels nostres ancestres ara
fa uns 15.000 anys i a la seva percepció de la pròpia identitat com una part integrant de
la natura. Cadascun dels quadres de la sèrie té associat paral·lelament un filtre de realitat
augmentada, accessible a través del telèfon mòbil, que ens voldria connectar amb les
vivències i els lligams amb la natura d’aquells nostres predecessors. 
 
En el títol hi ha una referència a la novel·la «The call of the wild» de Jack London on
un gos domèstic sent la profunda crida salvatge de la naturalesa: "I quan, a les nits

https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/Inauguracio-Exposicio-de-Lluis-Vilar-ANTICS-UDOLS-al-Temple-Roma-1
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/Temple-Roma-de-Vic
https://inscritum.com/detall/OC9WaWNmaXJlcw==/NjIxLzg=
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/El-Palau-dels-Montcada-i-la-transformacio-de-la-ciutat-de-1600h-a-1730h
https://youtu.be/XihaJ0FysM0
https://patronatestudisosonencs.cat/ca/agenda/detall/70a-Festa-Anual-del-Patronat-dEstudis-Osonencs-2022


silencioses i fredes, apuntava una estrella amb el musell i udolava llargament a la
manera dels llops, eren els seus avantpassats, convertits ja en pols, els que apuntaven
les estrelles amb els seus musells i udolaven a través d’ell i dels segles" 
 
Horari: 
        Matí, de dimarts a dissabte d'11 a 13 h. 
        Tarda, de dimarts a diumenge de 18 a 20 h. 
Més informació.

 
 

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
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