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GENER

Dia 12, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, cinquena conferència del cicle Acadèmia i 
Societat en el nou mil·lenni, amb el títol «Dilemes ètics de l’avenç biomèdic... tot 
s’hi val?», a càrrec de Núria Terribas, directora de la Càtedra de Bioètica Fundació 
Grífols. Acte organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs i la Universitat de Vic - 
UCC, amb el suport de Proquimia.

Dia 13, divendres
A les 9 del matí, al Temple Romà, alumnes de 2n de primària de l’Escola Dr. 
Joaquim Salarich en col·laboració amb la Universitat de Vic - UCC duen a terme 
un espectacle basat en el teatre d’ombres dins el projecte interdisciplinari «El petit 
Merma».

Dia 13, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Idomeni, el 
malson d’Europa», del fotoperiodista Oriol Bäbler. L’exposició va romandre 
oberta entre el 4 de gener i el 12 de febrer. 

Dia 26, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, sisena conferència del cicle Acadèmia 
i Societat en el nou mil·lenni, amb el títol «Per viure més i millor: seure menys 
i moure’s més», a càrrec d’Anna M. Puig, coordinadora del Grup de Recerca en 
Esport i Activitat Física i professora de la Universitat de Vic - UCC.

Dia 27, divendres
A 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre Llibertat i sentit. Reflexions 
sobre la condició humana (1999-2016) (Edicions de 1984), de Lluís Solà. Va 
presentar l’acte Antoni Pladevall, que va conversar amb l’autor.
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FEBRER

Dia 9, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, setena conferència del cicle Acadèmia i 
Societat en el nou mil·lenni, amb el títol «La meva terra és una marca? I per què 
n’hauria de tenir una?», a càrrec de Jordi San Eugenio, professor de la Universitat 
de Vic - UCC.

Dia 16, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, conferència «La mirada d’una dona, 
l’empremta d’una artista». Consol Oltra va fer una aproximació a la vida i l’obra 
de Lluïsa Vida. Acte organitzat pels Amics dels Museus d’Osona. 

Dia 17, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Birnam 
/ collage(s). suite inspirada en Birnam, de Víctor Sunyol», de Jordi Pagès. 
L’exposició va romandre oberta fins al 26 de març.

Dia 22, dimecres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del llibre El pare Manuel 
Cazador o la passió per la ciència (Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta), de 
Francesc Orenes. La presentació va comptar amb la participació de l’autor i 
de Lluís Solanas, regidor de l’Ajuntament de Sant Julià de Vilatorta. 

Dia 23, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, en el marc del cicle Acadèmia i Societat 
en el nou mil·lenni, Jordi Collet (Universitat de Vic - UCC) i la monja benedictina 
i activista social Teresa Forcades conversen sobre «El retorn de Déu? Diàleg sobre 
les noves formes d’espiritualitat».

Dia 25, dissabte
A les 4 de la tarda, al Temple Romà, segon cicle de conferències ÀgoraVic, 
organitzat per la plataforma Mestres de Vida. Les conferències van tenir lloc 
simultàniament al Temple Romà, al Museu Episcopal de Vic, al Casino de Vic i 
a l’Auditori BBVA.

MARÇ

Dia 7, dimarts
A les 8 del vespre, al Temple Romà, assemblea anual del Patronat d’Estudis 
Osonencs. Es van aprovar els comptes i la memòria d’activitats de l’any 2016 
i, també, el pressupost i els projectes d’actuació per al 2017. Es va produir el 
següent canvi en la Junta Rectora de l’entitat: Vicenç Sicília Zafra va substituir 
Imma Riera Artés a la secretaria.

Dia 10, divendres
A les 7 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre La policia de Vic. 
Recull d’un segle i mig d’història (Revista de Vic), de Manuel Montero.

Dia 21, dimarts
A les 9 del vespre, al Temple Romà, sopar-col·loqui d’empresaris de la comarca. A 
l’acte hi va ser convidada Mercè Conesa, presidenta de la Diputació de Barcelona.

Dia 25, dissabte
A les 12 del migdia, al Temple Romà, taula rodona amb Pilar Rahola, Xavier 
Theros, David Cirici i Jenn Díaz per presentar les seves darreres obres, guanyadores 
d’alguns dels principals premis literaris del país.

Dia 31, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Ànimes», de 
Xavier Auseller, Sergi Pérez i Constantí Mas. L’exposició va romandre oberta 
fins al 7 de maig.

ABRIL

Dia 2, diumenge
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, concert de Joan Condal. Música meditativa i 
cants sagrats. Organitza Batec; col·labora Nagual Projects.

Dia 7, divendres
A les 6 de la tarda, en el context de reforma urbanística de la rambla Hospital, es 
destapa una placa dedicada a Gerbert d’Orlhac a la plaça que porta el seu nom. 
El Patronat d’Estudis Osonencs havia demanat la instal·lació d’aquest element a 
l’Ajuntament de Vic.

Dia 20, dijous
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Al Cel, de Jacint 
Verdaguer (Verdaguer Edicions). L’acte va comptar amb el responsable de l’edició, 
Pere Tió, director de la Secció de Llengua del Patronat d’Estudis Osonencs, i, 
també, amb Josep Paré, professor i dramaturg, Arnau Tordera, músic, i Bruna 
Cararach i Margarida Tió, rapsodes. 

Dia 21, divendres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre El Sol i la Lluna (Tapís), 
escrit pels alumnes del Centre de Normalització Lingüística d’Osona, il·lustrat 
pels de la Farinera-Centre d’Arts Visuals de Vic i editat i imprès pels joves de 
l’Associació Tapís. L’acte va comptar amb la col·laboració d’alumnes de l’Escola 
de Música i Conservatori de Vic.

Dia 23, dissabte
Durant tot el dia, al Temple Romà, es va crear un espai efímer, literari i poètic. 
Amb el nom d’«Estenem poesia», l’acte va ser organitzat per Òmnium Cultural 
Osona amb la col·laboració de La Cava Poesia i la Fundació Jacint Verdaguer. 
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MAIG

Dia 6, dissabte
A partir de les 5 de la tarda, a la rambla del Passeig de Vic, el Patronat d’Estudis 
Osonencs va participar en la 14a edició de la Mostra d’Entitats i Músiques de Vic.

Dia 6, dissabte
A les 8 del vespre, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, concert de 
la Coral Lloriana Jove. Acte organitzat pels ajuntaments de Masies de Voltregà i 
Sant Hipòlit de Voltregà, l’Associació Sociocultural del Voltreganès Què S’hi Pot 
Fer i la Comunitat de Municipis del Voltreganès, dins la programació cultural del 
Voltreganès Aprilium 2017. 

Dia 12, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Les tres 
dimensions de les runes», d’Emili Armengol. L’exposició va romandre oberta fins 
al 18 de juny. 

Dia 14, diumenge
A les 12 del migdia, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, concert de 
la Coral Canigó, sota la direcció de Maria Mauri i Xavier Solà. Acte organitzat 
pel Patronat d’Estudis Osonencs amb la col·laboració de l’Ajuntament de Masies 
de Voltregà.

Dia 21, diumenge
A 2/4 de 9 del vespre, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, concert 
a càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit de Voltregà. 
Acte organitzat per l’Associació Sociocultural del Voltreganès Què S’hi Pot Fer.

Dia 25, dijous
A les 7 de la tarda, Satsang obert amb Satyaprem. 

Dia 26, divendres
A 2/4 de 9 del vespre, a la Sala dels Mecenes de la Casa Convalescència, jornada 
La recuperació de la memòria històrica a Osona. Acte organitzat per Òmnium 
Cultural Osona, l’Ateneu de Vic, el Patronat d’Estudis Osonencs, el Museu del 
Ter i el Grup de Recerca Folklòrica d’Osona, amb la col·laboració del Memorial 
Democràtic, el Consell Comarcal d’Osona i la Institució Puig-Porret.

Dia 27, dissabte
A 2/4 d’11 del matí, al Temple Romà, l’Associació Catalana de Juristes de 
l’Administració Local celebra la seva assemblea anual.

Dia 28, diumenge
A les 12 del migdia, a l’església romànica de Sant Esteve de Vinyoles, concert a 
càrrec d’alumnes de l’Escola Municipal de Música de Sant Hipòlit de Voltregà. 
Acte organitzat per l’Associació Sociocultural del Voltreganès Què S’hi Pot Fer.

JUNY

Dia 3, dissabte
A les 12 del migdia, al Temple Romà, concert del Cor Cantus Firmus, de Centelles, 
per celebrar el 10è aniversari d’aquesta formació. La direcció va anar a càrrec de 
Gabriel Miralles. 

Dia 8, dijous
A 2/4 de 9 del vespre, al Temple Romà, acte de cloenda del curs 2016/2017 de 
l’Agrupació de Ciències Mèdiques d’Osona.

Dia 17, dissabte
A les 10 del matí, al Temple Romà, Jornada-Seminari en el marc del programa 
commemoratiu Literatura, Societat i Territori. 150 anys de l’Esbart de Vic. La 
direcció i coordinació de l’acte va anar a càrrec de Montse Caralt i Pere Tió, 
directors, respectivament, de les seccions de Literatura i Llengua del Patronat 
d’Estudis Osonencs. La Jornada-Seminari va comptar amb una presentació de 
Montse Caralt (PEO), i les ponències de Pol Serrabassa (UVic-UCC), Francesc 
Codina (UVic-UCC), Pere Tió (PEO) i Xavier Roviró (PEO). La cloenda de 
l’acte va efectuar-la M. Àngels Verdaguer (UVic-UCC). Organitzada pel Patronat 
d’Estudis Osonencs, l’activitat va comptar amb el suport de l’Institut Ramon 
Muntaner i el Consell Comarcal d’Osona i hi van col·laborar la Càtedra Verdaguer 
d’Estudis Literaris, la Fundació Jacint Verdaguer i la revista Reduccions. 

Dia 18, diumenge
A les 11 del matí, a la font del Desmai de Folgueroles, va tenir lloc la tradicional 
trobada poètica, en aquesta ocasió inclosa en el marc del programa commemoratiu 
Literatura, Societat i Territori. 150 anys de l’Esbart de Vic, així com també en 
la programació de la Festa Verdaguer. Josep Paré va conduir una entrevista-
diàleg amb Narcís Comadira, personalitat honorífica convidada, el qual també 
va llegir poemes. L’acte també va comptar amb una representació teatral de la 
primera esbartada de 1867. Hi van participar els actors Enric Gil, Xavier Freixa, 
Jordi Casadevall i Nàbia. El cantautor Roger Usart va interpretar, en versió 
musical, alguns poemes de Jacint Verdaguer. L’acte va ser organitzat pel Patronat 
d’Estudis Osonencs, amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat 
de Catalunya. 

Dia 20, dimarts
A les 6 de la tarda, al Temple Romà, Miquel Surinyach, vocal de Patrimoni i 
protecció de monuments del Patronat d’Estudis Osonencs, exposa els trets 
fonamentals del Pla Director per a l’arranjament de l’entorn del Temple Romà i 
el Palau dels Montcada.

Dia 22, dijous
A les 8 del vespre, al Temple Romà, conferència amb el títol «Reptes i amena-
ces de futur de la professió mèdica», a càrrec de Jaume Padrós, president del 
Col·legi de Metges de Barcelona. La presentació del conferenciant va anar a 
càrrec de Francesc Xavier Clos, president de la Junta Comarcal d’Osona.
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OCTUBRE

Dies 5 i 6, dijous i divendres
A la seu del Consell Comarcal d’Osona, 22a edició dels Col·loquis de Vic, dedicats 
a «El teatre». El Patronat d’Estudis Osonencs en va ser entitat col·laboradora. 

Dia 6, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, segona sessió del cicle Sobre la Veritat. 
Moderats per Ignasi Roviró (Universitat Rovira i Virgili), el catedràtic d’estètica 
Giuseppe di Giacomo (Universitat de Roma La Sapienza) i el poeta Lluís Solà van 
debatre sobre «Art i Veritat».

Dia 7, dissabte
A les 10 del matí, dins el marc de les Jornades Europees de Patrimoni, «Els 
mamífers de l’entorn del Casol de Puigcastellet en l’època ibèrica i en l’actualitat». 
Sortida per conèixer els mamífers que habiten actualment dins l’Espai Natural de 
les Guilleries-Savassona i saber quina relació mantenien els pobladors ibers amb 
la fauna de l’entorn. Activitat organitzada pel Patronat d’Estudis Osonencs i la 
Unió Excursionista de Vic.

Dia 18, dimecres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, tercera sessió del cicle Sobre la Veritat. 
Moderats per Albert Espona (Col·legi Sant Miquel dels Sants), el professor 
Miguel Candel (Universitat de Barcelona) i el prevere Joan Torra van debatre 
sobre «Política i veritat».

Dia 19, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, presentació del col·leccionable de L’Abans. 
Recull gràfic de Vic 1960-1991 (Efadós), coordinat per Cristina Masramon. 

Dia 21, dissabte
A 2/4 de 10 del matí, al Temple Romà, VII Jornada d’Història de l’Astronomia i de 
la Meteorologia, organitzada per la Societat Catalana d’Història de la Ciència i de 
la Tècnica, l’Agrupació Astronòmica d’Osona i el Patronat d’Estudis Osonencs.

Dia 27, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Autogeografies», 
de Matei Glass. L’exposició va romandre oberta fins al 10 de desembre. 

Dia 28, dissabte
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, festa anual del Patronat d’Estudis Osonencs. 
L’acte va començar amb el lliurament del Premi Plana de Vic Jove de l’edició de 
2017, convocat amb el suport de la Institució Puig-Porret, i que va ser concedit 
a Pau Canudas Grabolosa pel treball de recerca de batxillerat «Aquells bàrbars 
d’Osona. Estudi sobre el territori i el poblament dels antics ausetans» (Institut 
Antoni Pous i Argila, Manlleu). A continuació es va fer públic el veredicte del 
Premi Plana de Vic de l’edició de 2017, convocat amb el suport de la Fundació 
Antiga Caixa Manlleu, i que va ser concedit a Irene Abril Vilamala pel treball 

Dia 29, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Una muntanya 
porta el teu nom», de Laia Riera. L’exposició va romandre oberta fins al 30 de 
juliol. 

Dia 30, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, presentació del llibre Montseny. Històries 
i llegendes (Farell), de Xavier Roviró, membre de la Junta Rectora del Patronat 
d’Estudis Osonencs. A més de l’autor, van intervenir en l’acte Carme Rubio i 
Margarida Tió.

AGOST

Dia 4, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Allò que ens 
uneix als estels», d’Elena Kervinen. L’exposició va romandre oberta fins al 10 de 
setembre.

SETEMBRE

Dia 6, dimecres
A les 8 del vespre, al Temple Romà, presentació de la Marxa dels Vigatans 2017 
amb presència de la persona homenatjada, Pilarín Bayés. Acte organitzat per 
Òmnium Cultural Osona i la Comissió 11 de Setembre.

Dia 15, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Trames i ordits», 
de To Gallardo. L’exposició va romandre oberta fins al 22 d’octubre.

Dia 21, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, els Amics dels Museus d’Osona inauguren 
el curs 2017-2018 presentant l’obra fotogràfica de Manel Esclusa, el qual va 
mantenir una conversa amb l’escriptor Víctor Sunyol.

Dia 23, dissabte
A 2/4 de 7 de la tarda, primera sessió del cicle Sobre la Veritat, amb les 
conferències «Plató i el desig de veritat» i «Realitat i ficció segons Aristòtil», a 
càrrec, respectivament, d’Antoni Bosch-Veciana (Universitat Rovira i Virgili) i 
Magdalena Bosch Rabell (Universitat Internacional de Catalunya). L’acte també 
va comptar amb la participació d’Abel Miró, coordinador del cicle i director de 
la secció de Filosofia del Patronat d’Estudis Osonencs, i Gina Traveria, la qual 
va presentar els conferenciants i va moderar l’acte. El cicle va ser organitzat 
conjuntament pel Patronat d’Estudis Osonencs i l’Ateneu de Vic.

Dia 28, dijous
A les 7 de la tarda, al Temple Romà de Vic, el Club de Premsa d’El 9 Nou realitza 
un tast de vins per a subscriptors i lectors, conduït per Ramon Raventós.
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osonenca pocs mesos abans de la seva malaurada mort. L’acte va ser organitzat per 
l’Ajuntament de Vic, el Patronat d’Estudis Osonencs, Òmnium Cultural Osona i 
l’Atlàntida - Centre d’Arts Escèniques d’Osona.

Dies 6, 7, 8, 9 i 10
Al Temple Romà, en el marc del Mercat Medieval, representacions teatrals de 
«L’assalt de l’Altarriba».

Dia 15, divendres
A les 7 de la tarda, al Temple Romà, inauguració de l’exposició «Moments», de 
Núria Guinovart. L’exposició va romandre oberta fins al 21 de gener de 2018.

Dia 17, diumenge
A 2/4 de 6 de la tarda, al Temple Romà, «Catacumbes de l’exili», vetllada literària 
i musical a càrrec de Xavier Coromina i Jean Baptiste Texier. L’espectacle va 
combinar textos d’exili amb música de Bach i Xostakovic. Acte organitzat pel 
Patronat d’Estudis Osonencs amb la col·laboració del Departament de Cultura de 
la Generalitat de Catalunya. 

«Art per a la devoció. Fer retaules al bisbat de Vic en el context de la Refor ma 
Catòlica (1568 - ca 1600)». Posteriorment es va passar a fer públic el nom de la 
persona a qui la Junta del Patronat d’Estudis Osonencs va decidir distingir amb 
la con dició de Membre de Mèrit del Patronat d’Estudis Osonencs, en aquesta ocasió 
l’entitat Agrupació Astronòmica d’Osona. La part central de l’acte va consistir 
en la conferència «Estem canviant de període ecològic?», a càrrec del Dr. Josep 
Peñuelas (investigador del CSIC al Centre de Recerca Ecològica i Aplicacions 
Forestals), la qual s’inscrivia en el marc del cicle El canvi global: com serà el 
món del futur?, organitzat pel Patronat d’Estudis Osonencs sota la coordinació 
del director de la Secció de Ciències i Patrimoni Natural, Ferran Sayol. El cicle 
va comptar amb la col·laboració de la Institució Catalana d’Història Natural - 
Grup de Naturalistes d’Osona, la Universitat de Vic - UCC i el Grup C3, i amb el 
patrocini de Proquimia. 

NOVEMBRE

Dia 3, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, segona conferència del cicle El canvi 
global: com serà el món del futur, amb el títol «El futur de la biodiversitat al 
planeta terra», a càrrec del Dr. Daniel Sol (investigador del CSIC al Centre de 
Recerca Ecològica i Aplicacions Forestals).

Dia 10, divendres
A 2/4 de 8 del vespre, al Temple Romà, tercera conferència del cicle El canvi 
global: com serà el món del futur, amb el títol «Ecosistemes marins en un món 
canviant», a càrrec de la Dra. Marta Estrada (investigadora del CSIC a l’Institut 
de Ciències del Mar).

Dies 29 i 30 de novembre i 1 de desembre
Va tenir lloc a la ciutat el Congrés Internacional Episcopus. La diòcesi de Vic i 
l’Església a Catalunya en el context europeu. Organitzat per l’Institut Superior de 
Ciències Religioses de Vic, la Universitat de Vic - UCC i l’Ateneu Universitari 
Sant Pacià. El Patronat d’Estudis Osonencs va ser-ne entitat col·laboradora. Rafel 
Ginebra Molins, secretari d’Estudis del Consell d’Estudis del Patronat d’Estudis 
Osonencs i David Cao Costoya, degà de l’entitat, van ser membres del comitè 
científic i del comitè organitzador del congrés, respectivament.

Dia 30, dijous
A 2/4 de 5 de la tarda, en el Congrés Internacional Episcopus. La diòcesi de Vic 
i l’Església a Catalunya en el context europeu, visita guiada al Temple Romà i 
Castell dels Montcada.

DESEMBRE

Dia 1, divendres
A les 9 del vespre, a la Sala Joaquim Maideu de l’Atlàntida, «Recordant Pilar 
Cabot», acte en el marc del qual el Patronat d’Estudis Osonencs va fer lliurament, 
a títol pòstum, de la distinció de Membre de Mèrit 2016, concedida a la poetessa 
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