
PROGRAMA D'ACTES

FEBRER

12 febrer:
Roda de premsa a les 12h Sala d'actes IES Berenguer d'Anoia. Presentació programa
d'actes i de la litografia commemorativa del 50è aniversari, realitzada per Joan Lacomba,
pintor i primer director del centre. 
Convidada general a tota la Comunitat Educativa, Conselleria d'Educació, Ajuntaments i
entitats diverses.
13 febrer:
Inici  del  cicle  de  conferències  El  planter  del  Berenguer.  Tots  els  participants  i/o
moderadors i moderadores són exalumnes del centre.
El Berenguer escriu, taula rodona (programa a part) 19'30 h Sala d'actes IES Berenguer
d'Anoia.

MARÇ

19març: 
El Berenguer es posa la toga, taula rodona (programa a part) 19'30 h Sala d'actes IES
Berenguer d'Anoia.
20 març: 
Presentació segell oficial Berenguer 50è aniversari 12'00 h al Hall IES Berenguer d'Anoia a
càrrec de Tomeu Aloy.
20-30 març:
Exposició  de  segells  al  Hall  IES Berenguer  d'Anoia  a  càrrec  de l'Associació  filatèlica
d'Inca.

ABRIL

2 abril:
El  Berenguer  fa  ciència,  taula  rodona  (programa  a  part)  19'30h  Sala  d'actes  IES
Berenguer d'Anoia.
6-8 abril:
El Berenguer pensa, taula rodona/conferència (programa a part). Lloc i hora pendent de
confirmar.
30 abril:
Certamen literari especial 50è aniversari. Entrega de premis concurs literari. Recital poètic
i música en viu. (programa a part)
Se sembrarà una olivera, símbol de la terra i la permanència en el temps.

MAIG

6 maig:
Inauguració de l'exposició  Un cinquanta de cinquantes a càrrec dels alumnes de Dibuix



Artístic de 1r de Batxillerat a les 12'00 h al Hall IES Berenguer d'Anoia.

7 maig:
El Berenguer cuina, taula rodona i show cooking a càrrec de diversos cuiners i cuineres.
(programa a part). Lloc i hora pendent de confirmar. 

14 maig:
Exposició de fotos antigues aportades per exalumnes i exprofessorat.
Presentació documental 50 Anys de Berenguer.

JUNY

11 juny:
El Berenguer canta, pinta i fa música.
Inauguració  11 de  juny  a  les  19'00  h  al  Claustre  de  sant  Domingo  de  l'exposició  El
Berenguer pinta, oberta a tot l'alumnat i professorat que ha format part del centre (veure
bases de presentació  de l'obre  a part)  i  concert  en directe.  Aquesta exposició  estarà
oberta al públic de dia 11 al 21 de juny.

12 juny:
Publicació revista número especial 50è aniversari Mirall de trobar

18 juny:
Concert  en  directe  a  càrrec  d'exalumnes  del  centre  a  les  19'00  al  Claustre  de  Sant
Domingo d'Inca. (Programa pendent de confirmar)

30 juny:
Sopar a les 21'00 h als patis de l'institut a càrrec d'en Tomeu Torrens de Ca n'Amer d'Inca.
Aquest  sopar  està  obert  a  tothom,  exalumnes,  exprofessors,  famílies,  alumnes...
(Instruccions per apuntar-se i menú, programa a part). 


