
El divendres 14 de juliol Man-
resa recordarà la visita que els de-
legats de les Bases van fer al mo-
nestir de Sant Benet, el 1892. S’ha
organitzat una caminada popular
que començarà a les 7 de la tarda
als Trullols, passarà per Vilador-
dis fins a arribar al monestir, que
es podrà visitar de manera gratuï-
ta. L’acte s’emmarca en la comme-
moració del 125è aniversari de les
Bases de Manresa. Tindrà un re-
corregut de 9 quilòmetres amb
molt poc desnivell. Es tornarà
amb bus. Les inscripcions es po-
den a la pàgina www.manresatu-
risme.cat, i a l’Oficina de Turisme.
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Una caminada
recordarà la visita 
a Sant Benet dels
delegats de les Bases

Balls i cants tradicionals de Ni-
gèria, el Camerun, el Magrib, Ro-
mania, Bolívia i Argentina. Són al-
gunes de les activitats que avui a
la tarda es duran a terme a la plaça
de Sant Domènec en la sisena edi-
ció de la Festa Intercultural de
Manresa. Hi participaran diverses
entitats que mostraran la riquesa
cultural de la ciutat, que té pobla-
ció provinent de 104 països dife-
rents. L’objectiu de la festa és fer
visible a l’espai públic i al conjunt
de la ciutadania les tradicions cul-
turals i del món associatiu man-
resà a partir de la música, ball, gas-
tronomia i artesania. Les acivitats
començaran a 2/4 de 6 de la tarda
i duraran fins a mitjanit. També hi
haurà parades de gastronomia i
d’artesania.
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La plaça de Sant
Domènec acull
avui la 6a Festa
Intercultural
de Manresa

El Campus Manresa del Centre
Internacional de Formació Con-
tínua de la UVic-UCC ha recone-
gut els 307 alumnes de la promo-
ció 2016-2017. Han participat en
alguns dels 9 màsters i 10 post-

graus que s’han impartit, més de
la meitat relacionats amb ciències
de la salut. També es va fer un re-
coneixement de l’alumnat de la
FUB+GRAN per a persones de
més de 55 anys. Aquest curs hi
han participat 64 persones.

El reconeixement va omplir de
gom a gom la sala d’actes de la
Fundació Universitària del Bages
(FUB). La lliçó de comiat la va im-
partir el director de Cocolisto i es-
pecialista en la creació de jocs i ex-
periències de formació intel·li-

gent, Ivan Tàpia. Va dur a terme un
joc col·laboratiu per demostrar
que la sort és important per assolir
l’èxit, però que aquesta mateixa
sort la construeixen les persones
a partir de l’autoconeixement, for-
mació i cooperació.
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La FUB reconeix 307 estudiants de
l’última promoció de formació contínua
La majoria han fet màsters i postgraus de ciències de la salut, i també d’empresarials i d’educació
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A dalt, la sala d’actes de la FUB. A l’esquerra, una de les participants rep el diploma. A la dreta, durant el joc col·laboratiu de la lliçó de comiat


