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Tuits de @uvic_news

Els meus tuits

Nova programació
de l’Ateneu de Vic
amb la presentació
d’un llibre sobre
l’islam i una
exposició de Jordi
Pagès
16 de febrer de 2017

Aquest vespre arrenca la programació del segon semestre de l’Ateneu de Vic del curs 2016-2017. A les
20h la Sala Modernista del Casino de Vic acull la presentació del llibre L’islam avui. Alguns aspectes
controvertits (Fragmenta Editorial 2016) de Dolors Bramon. El llibre és una eina per orientar-se amb
rigor i profunditat en alguns dels aspectes més controvertits relacionats amb l’islam i amb la seva
inserció en el món contemporani.

Dolors Bramon, nascuda a Banyoles el 1943, treballa en els camps de les minories religioses i del
passat islàmic de les terres catalanoparlants des de punt de vista històric i filològic. La presentació anirà
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a càrrec de l’autora i Albert Espona, professor de filosofia al Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic.

Per altra banda, demà divendres s’inaugura també l’exposició Birnam de Jordi Pagès que es podrà
veure fins al 26 de març al Temple Romà de Vic. L’acte tindrà lloc a les 20h a càrrec de Clara Rebollo i
amb lectura poètica de Montse Vellvehí i Víctor Sunyol.

Pagès és un artista amb una llarga trajectòria en el món de les arts plàstiques i la seva obra és un
calidosopi artístic que sintetitza poesia,  pintura, música i cinema. Utilitza sobretot la tècnica del collage
per manifestar el seu imaginari eclèctic. En aquesta exposició, Pagès s’ha nodrit del llibre i la pel·lícula
de Víctor Sunyol, Birnam, “per eixamplar el bosc escocès shakesperià cap al bosc universal”, segons
afirma Clara Rebollo, en la presentació de l’exposició.

Fundat l’any 2015 per l’Ajuntament de Vic, la UVic-UCC i el Casino de Vic, l’Ateneu es proposa
promoure l’activitat cultural tant a Vic com a Osona.

Comparteix:
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L'Ateneu de Vic presenta la
programació per al 2016 i
es consolida com a oferta
cultural de la ciutat

'Cada dia importa', la nova
creació de l'Aula de Teatre
de la UVic

Comença la nova
programació de l’Ateneu de
Vic amb una conferència del
catedràtic de la Sapienza
Università di Roma,
Giuseppe di Giacomo

UVic

La nanobiotecnologia és
una disciplina recent i
innovadora que està
revolucionant la
nanotecnologia i la
investigació biològica. En
parlarà demà Adrià Gil a
l'USTSeminar "Theoretical
and computational
nanobiotechnology". Serà a
les 11h a la Sala Segimon
Serrallonga!
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