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LA BATUDA DEL SENGLAR
La batuda del senglar és necessària no només per la
problemàtica que presenta la presència de senglars en
àmbits cada cop més urbans sinó també per les pèrdues
que ocasionen als conreus. Però la pregunta és, cal ferho en diumenge quan els camins del rodal estan més
transitats per gent que camina, va en bicicleta, fa
footing, passeja en família, passeja els gossos? Per
molt senyalitzat que estigui, sentir els trets a prop no
fa massa gràcia.

Accés per dia/secció:

Accés per tema:

Dilluns 17/09
Conferències

w w w .w eekand.net/rev ista.php?idRev ista=161

Veure per Conferències

1/14

17/09/12

Week& S abadell, A genda cultural setmanal: D el 17 al 14 de setembre de 2012

DONA: SALUT PRESENT I FUTURA
Sala Àmbit Cultural

Adreça: El Corte Inglés Eix Macià
Dia: dilluns 17
Hora: 19.00 h
Preu: gratuït

Conferència que abordarà la salut de la dona des de
diferents punts de vista i la seva importància per gaudir
de la vida. Es tractaran temes com ara el benestar,
l'autoestima, l'exercici físic i l'adequada alimentació que
cal dur a terme per tenir un estil de vida saludable. A
càrrec de Danone.
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LA FIGURA DEL PROCURADOR | 500 ANYS
D'HISTÒRIA
Col·legi de Procuradors dels Tribunals de Barcelona

Lloc: Edifici dels Jutjats. Av. Eix Macià, 34
Durada: del 17 fins al 28 de setembre
Preu: gratuït

L'objectiu de la mostra és apropar la figura del procurador
al conjunt de la societat, perquè es conegui qui és i quina
feina fa, com a col·laborador necessari en l'administració
de justícia. Està estructurada en tres àmbits temporals:
present, amb informació sobre qui són els procuradors i
quina és la seva tasca; passat, inclou des dels primers
textos que esmenten la figura del procurador fins a les
grans reformes en l'àmbit de la justícia dutes a terme per
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la influència francesa, i època moderna, espai que comprèn
la història del Col·legi des de la II República fins a
l'arribada de la democràcia i el moment actual.
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ELS SABALLUTS CADA COP MÉS AMUNT
Biblioteca Vapor Badia

Adreça: Tres Creus, 127
Dia: dimarts 18
Hora: 19.00 h
Preu: gratuït

Aquesta xerrada vol apropar el món dels castells i de la
colla de la ciutat a tots els neòfits en castells i a
aquella gent que sempre ha volgut saber una mica més de
castells però no s'ha atrevit a preguntar. Coincideix amb
la inauguració d'una exposició informativa d'aquesta
entitat, que acaba de descarregar a la Festa Major, la
torre de 8 amb folre i la catedral dels castells (5 de 8)
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