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Vine i ens coneixerem!
Dijous, 2 de juny 2022
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Dijous, 2 de juny amb motiu del dia de l’Associacionisme Cultural obrirem
les portes perquè pugueu gaudir d’una jornada d’activitats mentre
coneixeu de primera mà el funcionament de l’Associació.
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Tothom hi és convidat! Us esperem a la nostra seu situada al
carrer Providència 42, al barri de Gràcia de Barcelona.
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•

De les 11 a les 18:30 h: - Benvinguda i acollida dels assistents. Visita
a l’Hotel d’Entitats de Gràcia on som ubicats i presentació de l’entitat i
del seu treball.
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A les 18:30 h: - Presentació de l’Associació Món Medieval (AMM).
A càrrec del seu director, Ramon Rovira.
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A les 18:30 h: - Presentació de l’Associació Món Medieval (AMM).
A càrrec del seu director, Ramon Rovira.

Entitat que publica la revista “Món Medieval”, especialitzada en
articles d’història medieval tant d’Europa com de la resta del món. I
que incorpora un article en llengua occitana amb el nom de Sapiéncia
Occitana.
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