Informació setmanal Patronat d'Estudis Osonencs
Informació fiscal important
* RECORDEM QUE:
El Patronat d'Estudis Osonencs és una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d'Associacions del Departament de Justícia,
declarada d'UTILITAT PÚBLICA (Resolució JUS/271/2015, de 9 de febrer), acollida als incentius fiscals de la Llei 49/2002.
És molt importat que ens faciliteu (abans de finalitzar l'any 2021) el vostre NIF, ja que, sense aquesta dada, no podrem informar a
l'Agència Tributària de la vostra quota pagada o donació i no us podreu aplicar la deducció.
La quota de Soci del Patronat d'Estudis Osonencs (també les donacions) dóna dret a deduccions per donatius a l'impost de la Renda
(IRPF).
L'import de la deducció ve determinat per la normativa vigent. La normativa del 2020 estableix que fins a 150 euros de donacions
realitzades en conjunt pel contribuent procedeix aplicar un percentatge de deducció de la quota íntegra del 80%, La resta (el que superi els
150 €) el percentatge serà del 35% (o del 40% si són recurrents, és a dir si en els dos exercicis anteriors ja s'havien efectuat donatius,
també quotes, a favor del Patronat del mateix import o superior).
En les dades fiscals de l'esborrany que us envia l'Agència Tributària, ja estaran incorporats els imports, recurrència i percentatges aplicats a
aquesta deducció.
No obstant això, caldrà comprovar que les dades fiscals que apareixen són correctes i que els percentatges estan ben aplicats; i hauran de
modificar-se en cas contrari. Consulteu la informació actualitzada al web de l'Agència Tributària.
Les donacions al Patronat d'Estudis Osonencs dóna dret a deduccions a l'Impost de Societats (IS)
El Percentatge és del 35% i si són recurrents, del 40%. A efectes de l'empresa donant el donatiu no constitueix una despesa deduïble en
l'Impost de Societats, però si és una deducció en la quota.
Si encara no sou socis, us encoratgem a què us en feu!

Activitats
* Divendres 12 de novembre a les 7 del vespre, al Temple Romà, inauguració de l'Exposició "Una revelació pròpia" de Maria Vernet.
L'exposició es podrà visitar del 12 de novembre al 19 de desembre.

Més informació

* Dijous, 18 de novembre a 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà: Acte commemoratiu dels 40 anys de l'Associació Catalana de la
Premsa Comarcal.
Amb la participació de l'alcaldessa de Vic, Anna Erra; el president de l'ACPC, Francesc Fàbregas; el professor Lluís Costa, que
presentarà el llibre commemoratiu dels 40 anys de l'entitat, del que n'és l'autor.
Tot seguit, el professor de Periodisme de la UVic-UCC, Jordi Serrat, pronunciarà la conferència "Premsa i territori: el nervi i el pols de
la gent".
Presentarà l'acte Miquel Macià, director de NacióDigital

Més informació
* Divendres 19 de novembre a les 7 del vespre al Temple Romà: Presentació de la Poesia Completa de TS Eliot (Edicions de 1984)
traduïda per Josep Maria Jaumà.
Amb la intervenció del traductor Josep Maria Jaumà i el poeta Lluís Solà.
El volum ofereix per primera vegada tota la poesia escrita per T. S. Eliot (tant la que publicà com la que no) ordenada cronològicament, des
de l’escola secundària fins a la mort.

Més informació
* Dissabte 20 de novembre a 2/4 de 8 del vespre al Temple Romà: 69a Festa Anual del Patronat d'Estudis Osonencs.
En el marc de l'acte tindrà lloc:
El lliurament del 9è Premi Plana de Vic Jove, patrocinat per Institució Puig-Porret
El lliurament del 34è Premi Plana de Vic patrocinat per Fundació Antiga Caixa Manlleu.
Es farà públic el nomenament de Membre de Mèrit 2021 del Patronat d'Estudis Osonencs.
Conferència "Context de l'energia a Catalunya i a Osona amb l'horitzó 2050 d'emissions netes de gasos d'efecte hivernacle zero" a
càrrec de Josep Verdaguer i Espaulella, tècnic especialista en eficiència energètica i energies renovables i activista en els àmbits del
Residu Zero i la transició energètica.

Més informació.

Exposicions
* Del 12 de novembre al 19 de desembre, al Temple Romà, exposició "Una revelació Pròpia" de Maria Vernet.
En el moment crucial que vivim és important la visualització de la dona més enllà dels estereotips, on sigui la protagonista activa i conscient
en el procés d’adquisició de poder i de control sobre la vida, així com de la seva capacitat de fer eleccions en relació amb les institucions i
les lleis. En aquest sentit, aquesta exposició és un tribut, un elogi i una evocació plausible i contundent de les dones en relació amb el canvi
personal, polític i social.
"Una revelació pròpia" presenta una sèrie de retrats en pintura de dones més enllà dels estereotips, una temàtica connectada amb el
quotidià, personal i real. Maria Vernet (Tarragona, 1979) ens mostra amb empatia i sororitat diferents realitats pròximes que desterren la
diferència; presència i diversitat traspassen fronteres amb mirades particulars que commouen l'espectador.

La immigració, el canvi de gènere, el plantejament de la bellesa com a cànon establert, la lluita per la igualtat, l'embaràs en temps de covid19, l'adolescència i la maternitat, la vellesa, la vida i la mort són temàtiques que apareixen en els retrats de les protagonistes, especialment
escollides. Les pintures denoten una admiració cap a aquestes dones, sense nostàlgia i amb la passió de la primera trobada entre la matèria i
la metafísica. Neix, així, una transcendència que evoca la lluita de la visibilitat activa i protagonista de la dona, sense reduir-ne la mirada
només al ser vistes. Les dones no apareixen només com a retratades, formen part d'una mirada activa que atorga visibilitat, subratlla les
persones, els sabers, els referents culturals i de gènere a partir de la revalorització de la identitat i de la subjectivitat pròpies.
Per l'artista art i vida són inseparables i més enllà del seu treball, que sent com un regal, planteja el concepte de la importància de l'ésser
abans que el posseir. La seva obra de pintura i fotografia més recent destaca per una temàtica dedicada a la dona i la natura. El seu concepte
manifesta un compromís social i reivindica la profunditat del sentir humà amb una figuració que sublima la bellesa fora dels cànons
establerts. Maria Vernet dignifica l’exclòs i evoca l'acceptació del sofriment per convertir l'art en una forma d'humanitzar la vida.
Horari:
Matí, de dimarts a dissabte d'11 a 13 h.
Tarda, de dimarts a diumenge de 18 a 20 h.
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.

Notícies
* Lliurament de la distinció de Membre de Mèrit 2020 a l'escriptora Josefa Contijoch,
Ja podeu veure el vídeo de l'acte de lliurament del guardó de Membre de Mèrit 2020 del Patronat d'Estudis Osonencs a l'escriptora Josefa
Contijoch i Pratdesaba i la conferència "Josefa Contijoch. Les raons d'una obra literària", a càrrec de la Sra. Carme Codina Contijoch.

Enllaç: https://youtu.be/YRUKsqR50eI
* Nou número de la revista Ausa
S'ha publicat el número 186 de la revista Ausa que tanca el volum XXIX. Ja està disponible la versió electrónica (ISSN 2014-1246) al
RACO - Revistes Catalanes amb Accés Obert.
Està previst lliurar gratuïtament l'edició en paper (ISSN 0210-5853) a tots els socis durant la segona quinzena de novembre.
Agrairem que si no la voleu rebre ens ho comuniqueu tant aviat com pogeu a l'adreca
secretaria@secretariapatronatestudisosonencs.cat

Enllaç: https://raco.cat/index.php/Ausa/issue/view/28897

* Horari Temple:
Si les mesures de prevenció de la COVID-19 ho permeten el Temple Romà estarà obert:
Matí: de dimarts a dissabte d'11 a 13 h.
Tarda: de dimarts a diumenge de 18 a 20 h.
* Us podeu fer Socis del Patronat d'Estudis Osonencs des del nostre web
Enllaç Alta Socis
* 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.
* 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

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

