L’Ateneu Gran
XERRADES
El final de la Guerra: bombes, exili, misèria i repressió
Dilluns 28 gener, a les 18 h
La defensa aèria de Catalunya (1936-1939): la democratització de
l’espai aeri
A càrrec de Carlos García Cádiz, arqueòleg
Dilluns 4 de febrer, a les 18 h
Els proveïments alimentaris a Mollet entre 1936 i 1950
A càrrec d’Aina Muñoz, arqueòloga i estudiant d’història, geografia i art
Dilluns 11 de febrer, a les 18 h
L’exili d’una nena molletana, la Nati Simarro
A càrrec de M. Àngels Suárez, historiadora
Dilluns 18 de febrer, a les 18 h
Pelegrí Pi i Jacint Marquina. Lideratge i solidaritat de dos
molletans en temps difícils
A càrrec de Montserrat Tura, metgessa; Elisabet Prades, neta de Pelegrí
Pi, i Josep Marquina, net de Jacint Marquina
Dilluns 25 de febrer, a les 18 h
Vinyetes, lletres i notes. La memòria de la Guerra Civil a través
del còmic, la novel·la i la música
A càrrec d’Aina Muñoz, arqueòloga i estudiant d’història, geografia i art
En col·laboració amb el Centre d’Estudis Molletans
Dilluns 11 de març, a les 18 h
La gestió de residus
A càrrec del Consorci de Residus del Vallès Oriental
Dilluns 18 de març, a les 18 h
El consum problemàtic d’alcohol
Com detectar quan els teus familiars joves en fan un consum abusiu i què fer.
A càrrec d’Energy Control
Col·laboració: Departament de Joventut de Mollet del Vallès
Dilluns 25 de març, a les 18 h
Accions i programes per construir la igualtat de gènere a Mollet
A càrrec de Paki de la Villa i Anna Sánchez, del Departament de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Mollet del Vallès.
Col·laboració: Departament de Polítiques d’Igualtat de Mollet del Vallès
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Inici, dijous 17 de gener, a les 17.30 h
Polseres Candela: un espai solidari
La història comença amb la Candela, una nena ingressada a l’Hospital Sant
Joan de Déu per leucèmia, que va començar a fer polseres per omplir les llargues hores. Dues amigues seves van tenir la idea d’anomenar-les Candela.
Col·labora amb aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a recaptar fons per
a la recerca del càncer infantil. Col·laboració: Obra Social Sant Joan de Déu
Inscripció gratuïta. Cal reservar plaça al centre o bé fer la
reserva trucant al telèfon 93 593 20 08.

33-2014-502

Dilluns 1 d’abril, a les 18 h
Voluntat anticipades. El testament vital
A càrrec d’Isabel Alonso, presidenta de l’Associació Dret a morir
dignament-Catalunya.

Gestiona:

El Lledoner
Pl. Cinco Pinos, núm.1
08100 - Mollet del Vallès
Tel. 93 579 09 66
ellledoner@molletvalles.cat

L’Ateneu Gran
C. Gaietà Vínzia, núm. 3
08100- Mollet del Vallès
Tel. 93 593 20 08
ateneugran@molletvalles.cat

ACTIVITATS CULTURALS
gener · febrer · març · abril

2019

EXPOSICIONS
Del 4 de febrer al 15 de març
Mollet, l’educació en blanc i negre (1905-1965)
En col·laboració amb el Centre d’Estudis Molletans, en el marc
de les XXI Jornades del CEM L’educació a Mollet. Una Visió de
150 anys (1845-1995) i la VI edició del projecte Els nostres mestres. La memòria de la nostra ciutat: Quan anàvem a escola.
Del 20 de març al 29 d’abril
La lluita per l’oportunitat de viure
Institut Català de la Dona i el Memorial Democràtic
L’exposició reconstrueix alguns episodis de la vida de les dones des del 1931 fins al 1978. Els plafons permeten conèixer
aquest període de la història a través de la perspectiva de les
dones i visualitza les seves experiències i aportacions.
Un recorregut per les quatre etapes més destacades d’aquell
període: “La Segona República: una oportunitat”. “Quan la
vida perd valor: La Guerra civil”. “Quan viure és sobreviure:
Franquisme”. “Construint la democràcia”.

ESPAIS DE TROBADA
Inici, dimarts 29 de gener, a les 18 h
Polseres Candela: un espai solidari
La història comença amb la Candela, una nena ingressada a
l’Hospital Sant Joan de Déu per leucèmia, que va començar a fer
polseres per omplir les llargues hores. Dues amigues seves van
tenir la idea d’anomenar-les Candela.
Col·labora amb aquesta iniciativa fent polseres i ajuda a recaptar fons per a la recerca del càncer infantil.
Col·laboració: Obra Social Sant Joan de Déu
Inici, dimecres 23 de gener, a les 18.15 h
Club de lectura
Trobada per parlar del llibre Nadando en un cubo de acelgas, de
Sandra Pecurull. Comptarem amb la presència de l’escriptora.
Inici, dijous 24 de gener, a les 17 h
Club de cinema
El club de cinema és un espai obert, on mirem i comentem
pel·lícules, i descobrim diferents aspectes relacionats amb el
món del cinema, com la música, la fotografia o la interpretació.

Inscripció gratuïta. Cal reservar plaça al centre o bé fer la reserva trucant al telèfon 93 579 09 66.

MÚSICA
Veus en femení
Divendres 18 de gener, a les 19 h
Ganzá
Intèrprets: Mirla Riomar (veu), Marcel Vallès (guitarra) i Jonas
Santana (percussió)
Ganzá és un conjunt de música brasilera de Barcelona. Des d’una
perspectiva fresca i amb un estil propi, fusionen diferents ritmes
de la cultura popular brasilera amb pinzellades de jazz i soul.
Ofereixen un ampli repertori de temes propis i versions de clàssics
de la samba, la bossa nova, els ritmes afro-brasilers i els del nordest de Brasil.
Divendres 15 de febrer, a les 19 h
La Blanco
Intèrprets: Maria La Blanco (veu i guitarra), Guillem Abellán
(guitarra) i Àurea Hermida (calaix i percussió)
La veu de Maria La Blanco es mou entre el fado i el soul, amb
aires del sud. La seves composicions barregen la rumba, la bossa nova, el funky i la salsa per explicar-nos històries quotidianes
del dia a dia. Cançons sensibles, amb ritme i gràcia, que et faran
somriure i ballar des del primer moment.
Divendres 15 de març, a les 19 h
Two Sistas
Intèrprets: Suzanna Abellán (veu i guitarra) i Sol Homar (veu i
percussió)
Two Sistas recorren el funk, soul, pop, reggae, R & B, i altres gèneres musicals, amb originalitat elegant i desenfadada. Veus intenses acompanyades de bones guitarres i una potent percussió. Amb
aquests elements aconsegueixen atrapar-nos en el repertori escollit. Two Sistas contaminen d’energia allà on sona la seva música.

SORTIDES CULTURALS
Divendres 25 de gener, a les 17 h
Passejada i homenatge a les víctimes dels bombardejos
de Mollet (80è aniversari del segon bombardeig feixista a Mollet)
Museu Abelló

17 h Homenatge a les víctimes dels bombardejos, a càrrec
de Josep Monràs, alcalde, i Raúl Broto, regidor d’Educació
i delegat del CEM
17.15 h Projecció del documental Els bombardejos del 38
i 39 a Mollet
17.45 h Passejada pel Mollet bombardejat, a càrrec de testimonis i historiadors del Centre d’Estudis Molletans
En col·laboració amb el Centre d’Estudis Molletans
Dissabte 9 de febrer, a les 10 h
Velázquez i el Segle d’Or
CaixaForum Barcelona
Per primer cop s’exposa a Barcelona el major nombre d’obres
del pintor de Las Meninas, gràcies a la cessió del Museu del
Prado. Farem una visita guiada i ens aproparem al món de Velázquez a través de set obres del pintor sevillà i a unes altres
cinquanta obres de genis del seu temps com Ribera, Zurbarán,
Murillo o Tiziano, entre altres.
Preu: 2 €
Dissabte 6 d’abril, a les 10.30 h
Visita al Palau Requesens, una de les joies ocultes del
Gòtic
Vine a descobrir el Palau Requesens, que va ser construït durant el segle XIII, però que va adquirir la forma actual al segle XV, quan es va convertir en el palau privat més gran de
la Barcelona medieval, propietat de la comtessa de Palamós.
Ara acull la Reial Acadèmia de les Bones Lletres. El palau, edificat sobre una de les torres de la muralla romana de la ciutat
comtal, amaga la història d’Isabel de Requesens, virreina de
Nàpols, i moltes anècdotes d’aquella època.
A càrrec d’Héctor Sala d’Sternalia
Preu: 7,20 €

ITINERARI
Dissabte 9 de març, de 10 h a 12.30 h
Bruixes i heretges. Barcelona sota el martell de la
Inquisició
‘Plou i fa sol les bruixes es pentinen, plou i fa sol les bruixes
van de dol’. Quin sentit tenen aquests versets? Quina realitat
s’amaga darrera la creació del mite? Vine a descobrir una Barcelona amb memòria i tradició pagana, de remeis i remeieres
que cercaren en la ciència de la natura el poder i la dignitat que
el patriarcat dominant els negava, on la ignorància d’uns i les
enveges dels altres convertiren la pervivència del culte a la mare
Terra en un delicte pel qual, el Tribunal de la Santa Inquisició

justificaria la seva persecució.
A càrrec de Marc Jobani d’ANDRONA Cultura
Preu: 7 €
Dates d’inscripció a l’itinerari i sortides culturals:
A partir del 7 de gener i fins que hi quedin places.
Horari:
El Lledoner. De dilluns a divendres, de 10 h a 13 h i de 15 h a 20 h
L’Ateneu Gran. De dilluns a divendres, de 15 h a 21 h

CINEFÒRUM
Literatura i cinema
Diumenge 27 de gener, a les 18 h
Las horas
Direcció: Stephen Daldry (EUA, 2002)
La pel·lícula narra la història de tres dones que intenten trobar
sentit a les seves vides. La primera, Virginia Woolf, anys vint,
lluita contra la seva bogeria alhora que escriu el seu primer
llibre Mrs. Dalloway. La segona, Laura Brown, anys quaranta,
comença la lectura de Mrs. Dalloway i es planteja la possibilitat
de canviar de vida. La tercera, Clarissa Vaughan, una versió actual de Mrs. Dalloway, està enamorada del seu amic, un poeta
malalt de SIDA.
Diumenge 24 de febrer, a les 18 h
La librería
Direcció: Isabel Coixet (Espanya, 2017)
L’any 1959, una jove vídua decideix obrir una llibreria en una
casa antiga i emblemàtica d’un petit poble d’Anglaterra. Des
de l’inici de la seva empresa, es trobarà amb l’educada i implacable oposició d’alguns veïns. Només tindrà el suport de la seva
jove ajudant i un amic inesperat, també amant de la lectura.
Una pel·lícula que parla de somnis, llibres i soledat.
Diumenge 24 de març, a les 18 h
La ladrona de libros
Direcció: Brian Percival (EUA, 2013)
Liesel Mamminger, una nena de 9 anys, és adoptada per una
família alemanya durant la Segona Guerra Mundial. Gràcies al
seu pare adoptiu, aprèn a llegir i comparteix llibres amb el seu
veí Rudy, un home jueu amagat a casa seva. La noia aconsegueix distreure’s de les bombes amb al lectura de les novel·les
que roba. Però serà la història que ella mateixa escriu la que li
salvarà la vida.
Sala d’actes. Entrada gratuïta. Capacitat limitada.

