JORNADES CULTURALS 2011
Lloc: Sala d’Actes de la Plaça Catalunya

CONFERÈNCIES del 28 de febrer al 4 de març
Dilluns,

28
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h:
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“ESPÈCIES
DEL PANTÀ

Degut a l’aparició d’espècies allòctones de fauna i
flora que afecten greument a l’ecosistema del nostre país
i, al mateix temps, ocasionen greus perjudicis socials i
econòmics als sectors agrícoles i pesquers, de tal manera
que BEATRIU RODRIGUEZ LABAJOS, adscrita al Departament
de control i millora dels ecosistemes aquàtics de
l’Agència Catalana de l’Aigua exposarà com fer front a
aquestes espècies i a contribuir en la millora de la
qualitat de l’aigua.

Dimarts, 1 de Març, 20:30 h: “L’ÍNDIA EXÒTICA”
A càrrec de ENRIC RIBERA GABANDÉ, periodista, editor de
diverses publicacions
com “la cuina de
Catalunya”,
gastrònom i enòleg lleidatà, distingit per la Generalitat
de Catalunya amb la medalla al mèrit turístic i guardonat
amb el “Best Losal Cookery Book in the World Honorable
Mention”,
ens
parlarà
sobre
la
cultura,
costums,
tradicions, modus vivendi i d’altres aspectes sobre aquest
fascinant país.

Dimecres, 2 de Març, 20:30 h: "SALUT NATURAL"
A càrrec de ALBERT RAMI ROMEU, autor de diversos llibres
sobre consells naturals, els “Rami remeis” i collaborador
en diferents mitjans de comunicació; respondrà a totes les
preguntes, dubtes i inquietuds relatius al tema de la
Salut.
Dijous, 3 de Març, 20:30h: “INTERNET SEGURA” A
càrrec d’ALBERT MAS I CARLES MATEU, enginyer
d’intelligència artificial de la Universitat de
Lleida que ens posaran a disposició de tots
recursos, eines, manuals, vídeos...d'orientació
i guia per protegir i ajudar a configurar un
accés a internet segur i fiable per vosaltres i
els vostres fills.
Divendres, 4 de Març, 20:30h: “PROJECTES

CONFERÈNCIES del 7 al 14 de març

Dilluns, 7 de Març, 20:30h: “COM AJUDAR ALS
FILLS A ESTUDIAR”.
A càrrec de JUANJO FERNÁNDEZ, professor i membre del Departament pedagògic de la Fundació “Escola Cristiana de
Catalunya” qui ens impartirà una xerrada per posar a disposició dels pares les eines necessàries per tal que els
seus fills obtinguin un millor rendiment acadèmic.

Dimecres,

9 de Març 20:30h: “GENT GRAN,
IMPORTÀNCIA DINS DE LA NOSTRA SOCIETAT”
A càrrec MARIA DOLORS MONTSERRAT, membre de la fundació
espanyola de formació oncològica continuada i del grup
AGATA, presidenta de la mesa de Territori i sostenibilitat
i membre de la Comissió del Síndic de Greuges.

Dijous, 10 de Març, 20:30h "CATA DE CAVA DEL
CELLER CASTELLROIG” amb aperitiu inclòs. A càrrec de
MARCEL SABATÉ, enòleg i propietari del celler.

Divendres 11 de Març. “LA JUBILACIÓ ALS 67
ANYS??”.A càrrec de FELIP DOMENECH,coordinador d’aigües
i de la Seguretat Social d´Unió de Pagesos.

Dilluns 14 de Març,20:30h:”TALLER DE SUSHI
MENJAR JAPONÈS”A càrrec de JORGE ZANUY, cuiner i propietari del restaurant “LA JAIMA” de Tamarite de Litera.
Amb la collaboració del
CLUB ESPORTIU DE PESCA, Llar de
Jubilats SANT GUARDIÁ i l´AMPA del collegi Carrassumada.

Les conferències tindran lloc a la Sala d’Actes de la Plaça
Catalunya, excepte els dies 10 i 14 que es farán a la Llar
de Jubilats.

i ACTUACIONS DEL CASAL AMICS DE CUBA DE
LLEIDA”. A càrrec de VICTOR MONTAÑES.
AJUNTAMENT DE TORRES DE SEGRE
COMISSIÓ DE CULTURA

