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CELEBRACIÓ DEL 50 ANIVERSARI DE L’INSTITUT 
 
El divendres 3 de juny, a les 19.00 (no a les vuit, com dèiem inicialment), 
celebrarem els cinquanta anys de funcionament del centre. Primer farem un acte 
acadèmic a la sala d’actes, i a continuació un sopar bufet, al pati nord si el clima 
ho permet. 
 
Hi estan convidades totes les persones que han tingut o tenen vinculació amb 
l’Institut, en l’actualitat o en el passat, siguin alumnes, famílies, personal no 
docent, autoritats, i, naturalment, professors. 
És una magnífica oportunitat per retrobar velles amistats, veure la modernització 
del centre, recordar històries viscudes, i celebrar el pas del temps. 
 
El sopar és a càrrec de l’empresa El Gremi, de Corbera; és molt complet i de 
qualitat (compta amb entrants variats com croquetes, hummus, i shishimi; després 
amanida, i fideus japonesos; la part central són “montaditos”, de truita de bacallà, 
hamburgueses de vedella, quiche lorraine, i pollastre rostit; i, per postres, 
broquetes de fruita i de xocolata; tot acompanyat de vins diversos, cervesa, 
refrescs i aigua mineral). 
 
Per participar-hi cal fer un ingrés de 28 €, en el compte corrent de l’Institut ES68 
2013 0371 8002 0073 3574*i, abans del divendres 27 de maig. És imprescindible 
escriure en l’apartat ordenant,  “SOPAR 50” i el nom i cognoms de qui fa l’ingrés. 
 
Aquest és l’acte central de les celebracions, després de la sessió de teatre del 17 
de febrer (amb Montserrat Vallès i Jaume Codina, entre altres), la conferència del 
3 de març, la ballada de swing del 12 de març, i altres activitats que durem a terme 
d’acord amb les nostres possibilitats d’organització. 
 
Confiem a retrobar el màxim nombre d’amistats, i que aquesta festa acadèmica 
sigui un èxit, tant d’assistència com perquè deixi un bon record. Estem treballant 
perquè també hi hagi sorpreses agradables. 
 
Gràcies per la vostra atenció, i fins aviat, 
 
Junta Directiva. 
Dilluns, 2 (i 23) de maig de 2016. 
 
                                                           

*i Per evitar de pagar la comissió habitual es pot fer l’ingrés a un caixer de Caixa de 
Catalunya amb una targeta de qualsevol entitat bancària, escrivint el codi 223203456 


