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La Seu d’Ègara acull l’última parada de la gira artística Iter Luminis 2016
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El San Cristóbal guanya el
Suburense (10), tot i que
podia haver golejat
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Entrevistes i reportatges

Un gol del defensa Andreu a la sortida d'un
córner va donar els tres punts al conjunt
d'Oliver Ballabriga. Amb aquesta victòria, la
tercera de la temporada, els parroquials són
sisens amb 11 punts, a un només del líder

Aquest dilluns 11.10.2016

Antoni Bolinches obre el
cicle de tardor de '90 minuts
per viure' del Centre Cultural
Bolinches ha parlat de la seva teoria de
seguretat personal: l’autoestima és el primer i
primigeni factor de la seguretat. A més amb
l’edat desenvolupem altres facultats com
l’autoimatge o l’autoconcepte
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1 d’octubre 29.09.2016

La Seu d’Ègara acull l’última parada de la
gira artística Iter Luminis 2016
Aquest espectacle serà la preestrena a Catalunya del que
es farà el proper 10 d’octubre a Algèria, a càrrec de l’Institut
Ramon Llull i l’Insitut Europeu de la Mediterrània
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La Seu d’Ègara acollirà dissabte 1 d’octubre l’última parada de la gira artística
Iter Luminis 2016. Treballs i plaers d’amor. Aquest espectacle serà la pre
estrena a Catalunya del que es farà el proper 10 d’octubre a Algèria, a càrrec
de l’Institut Ramon Llull i l’Insitut Europeu de la Mediterrània. El concert vol ser
una reconciliació a Bugia dels greuges entre Ramon Llull i el món àrab.

Acord de col·laboració entre
el Club Egara i la Farmàcia
Ortopèdia Roc Blanc
L'entitat del Pla del Bon Aire publicitarà aquest
establiment, mentre que els socis, jugadors i
jugadores del club comptaran amb avantatges
en diferents productes com plantilles
ortopèdiques i productes d'ortesis

Waterpolo masculí 11.10.2016

El totpoderós Atlètic
Barceloneta, primer rival del
CN Terrassa a la lliga
Serà aquest dimarts 11 d'octubre (20.45h) a
la piscina de Sant Sebastià, en partit avançat
de la primera jornada per la participació dels
de Dídac Cobacho a la primera fase de l'Euro
Cup de Nàpols (1416 d'octubre)

Lídia Pujol encapçala aquest projecte que agermana músics professionals
amb amateurs. Es tracta d’un recorregut musical i poètic pel patrimoni cultural
i històric del país que pretén reflexionar sobre l’ésser humà, l’horitzó del país i
del món.
La cantant Lídia Pujol expressa que: "Aquí la cosa és no dissociar allò que
inspira d'allò que fem sinó reunificarho. Recordar que tenim una dignitat, que
som persone i no coses i que, per molt que la societat dels poderosos, basada
en dominants i dominats, vulgui cosificarnos i fernos servir, només, hem de
recordarnos a nosaltres mateixos que som persones i que podem aspirar a la
transcendència, a l'infinit, a l'amor, al gest de cuidadors els uns dels altres."
Per a Mohamed Soulimane, de l'Orquestra Àrab de Barcelona: "És una font
d'aprendre coses noves i arribar a una conclusió tan senzilla com que no som
tan diferents. Perquè ells volen que siguem diferents però no. Tu ets Lídia i jo
sóc Mohamed però som iguals i tenim molt més a compartir que coses que
ens separen. I crec que d'això hem de donar exemple a moltíssima gent."
Durant l’espectacle es recitaran texts de Ramon Llull, tant en català com en
àrab, i es combinaran cançons cristianes del Llibre Vermell de Montserrat amb
cants musulmans i jueus.
Iter Luminis 2016 finalitzarà el seu camí amb un dobledisc i un llibredisc que
deixarà constància de les experiències viscudes amb aquest projecte durant
els darrers sis anys. Per a ferho possible, la primera setmana d’octubre
iniciaran una campanya de micromecenatge a Verkami que s’adreça a
persones i empreses amb consciència social.
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