
 

 

 

Què seria del nostre país sense la 
seva extensa xarxa associativa ? 
El teixit social organitzat en grups 
que treballa per oferir activitats 
que satisfaci els seus objectius .... 
respectant el passat, consolidant 
el present i mirant cap al futur. 

L’Associació ACTES vol consolidar 
el present en el marc del 
coneixement. La nostra 
experiència ens ha fet valorar la 
necessitat d’aprendre 
constantment: ciència, cultura, 
tècnica, sociabilitat ... 

El coneixement ens dóna eines 
per construir unes millors 
relacions personals, socials i de 
respecte al medi. Ens fa ser més 
crítics i millors ciutadans. 

Amb aquests objectius hem 
preparat les activitats que us 
presentem aquí.  

Fer i gaudir d’activitats per 
aprendre, conèixer culturalment 
el nostre entorn, créixer 
personal i socialment i construir 
el futur. 

ACTES 

CONFERÈNCIES 

· 22 de febrer: 

USA – RÚSSIA – EUROPA – 
UCRAÏNA. QUÈ ESTÀ PASSANT ? 
a càrrec d’ Ismael Almazán, 
historiador 

· 29 de març: 

LA RESPOSTA ALS OVNIS 
CONTINUA ESSENT ....ALLÀ 
FORA a càrrec de Josep 
Guijarro, investigador i 
divulgador 

· 26 d’abril: 

LA VEU A LA MÚSICA 
CLÀSSICA a càrrec de Pere 
Larrosa, metge i llicenciat en 
Ciències de la Música 

· 30 de maig 

A ULL DE CÀMERA , LA FEINA 
D’UN CORRESPONSAL a 
càrrec d’ Esteve Soler, 
corresponsal de TV3 

· 13 de juny 

HOLOCAUST, CAL PARLAR-
NE ENCARA AVUI EN DIA ? a 
càrrec de Teresa Vernet i Toni 
Riera, llicenciats en Història i 
professors a secundària 

ACTES 

MONOGRÀFICS 

· 9, 16 i 23 de març: 

GABRIEL FERRATER, MÉS 
ENLLÀ DE LES DONES I ELS 
DIES a càrrec de Jaume Aulet, 
professor de literatura catalana 
de la UAB. 

TALLERS 

· 1 i 8 de juny: 

TALLER DE LES OLORS a 
càrrec de Josep Mª Guadayol 

CAMINADES 

· 8 de març ( 9h-12,30h): 

TRAM DE L’ANELLA VERDA 
DES DE TORREBONICA A LA 
TORRE MOSSÈN HOMS a 
càrrec de Glòria Colomer, Tere 
Forrellat i Manel Martínez 

· 5 d’abril ( 9h-13h): 

DE MATADEPERA A LES 
FORADADES a càrrec de Glòria 
Colomer, Tere Forrellat i 
Manel Martínez 

(altres caminades en 
preparació) 

 

ACTES 



 

SORTIDES 

· 6 de maig ( de 9h a 18h) 

· EXCURSIÓ + DINAR AL 
CASTELL DE MONTSONÍS 
(ARTESA DE SEGRE)   
Sortida de tot el dia ( de 9h a 
18h aproximadament), 
viatge amb autocar, visita 
guiada al Castell de 
Montsonís i dinar a 
Agramunt 
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Seu Edifici Campus TR10 

1ª planta, despatx 1.21 

c) Colom 2 

08222 – TERRASSA 

actes.2011@gmail.com 

https:// actesblog.wordpress.com 

 

Programa 

d’Activitats 

de l’Associació 

 
 

de febrer a juny 

del 2022 

Totes les activitats, excepte 
les conferències, requereixen 

inscripció prèvia i tenen 
places limitades. 

Per participar als 
monogràfics, tallers i 

excursions cal inscriure’s al 
nostre despatx tots els 

dimarts i divendres de 10,30h 
a 13h i els dimecres de 12,30h a 

13,30h. 

El preu dels monogràfics i 
tallers és de 5€ els socis i 15€ 

els no socis. 

El preu de l’excursió al Castell 
de Montsonís és de 35€ els 

socis i 40€ els no socis. 

actes.2011@gmail.com

