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Núria Marín i Martínez
Alcaldessa de la ciutat

La gent gran té, més que mai,
un paper actiu i participatiu en
la nostra societat. Actualment,
l’inici de la jubilació, tot i que
marca una nova etapa, arriba
en un moment en el qual homes
i dones estan en plenitud i tenen
per davant un gran ventall de
possibilitats per gaudir de la
vida.

Els casals municipals de la
gent gran són espais de trobada i de relació, on
gaudir d’activitats culturals, d’aprenentatge, lúdiques
i saludables. En l’objectiu constant d’oferir més i
millors serveis a la ciutadania, l’Ajuntament construeix
actualment dos nous edificis per als casals de la gent
gran de Bellvitge i Can Serra.
Amb l’objectiu de posar en comú l’empenta i la vitalitat
que la gent gran desenvolupa als casals de la ciutat,
arriba una nova edició la 4a Setmana de la Gent Gran
amb un programa d’actes en el qual us convido a
participar.

Aquest any, celebrem la 4a
Setmana de la Gent Gran.
Setmana de festa, de compartir,
de foment del voluntariat i de
compromís amb les persones
grans de la nostra ciutat.

María Ángeles
Sariñena Hidalgo
Tinenta d’alcaldia de
l’Àrea de Participació i
Relacions Ciutadanes

Com sempre, vull agrair la
tasca que durant tot l'any fan
les associacions de gent gran.
I també a tots els seus socis/
es i voluntaris/es, perquè sense
la seva implicació, aquesta
setmana no seria possible.

Cada any més persones participen en les activitats
d'aquesta setmana. Algunes ja són tradició, com la
Tarda Musical, la Trobada de Corals, el Ball per la gent
gran i la ballada de sardanes. D’altres commemoratives,
com l'Homenatge a les persones centenàries de la
ciutat. També es proposen activitats com xerrades,
cinema i tallers a diversos indrets de la ciutat. I la novetat
d’enguany, fruit de la dinàmica participativa d’aquests
espais, s’organitza el 1r Campionat de Petanca.
Totes elles són activitats que es realitzen als casals i que
posen en valor la tasca tant important i compromesa
que es fa dia rere dia a les associacions de gent gran.
Vull animar-vos a participar en les activitats del dia a dia
dels casals i de la ciutat per seguir fent de L'Hospitalet una
ciutat compromesa amb l'envelliment actiu i amigable
amb la gent gran. Gràcies per la vostra gran aportació i
gaudiu la festa!
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Dilluns, 30 de setembre
yy 11 h
jj Plaça de la petanca (Blocs Florida)
Teixint els blocs de la Florida. La bufanda de
la iaia i molt més

Ho organitzen: Espai de Suport- Mémora, Creu Roja de L’Hospitalet i Amics de
la Gent Gran.
Hi col·labora: Pla Integral Blocs Florida- Les Planes

yy 17 h

jj Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
Tarda musical

Entrada amb invitació. Cal recollir-les als casals de gent gran

yy 17 h

Grup de playback Amanecer

Actuació del grup de playback Amanecer, del Casal de
Gent Gran de Provençana.

yy 17.45 h

Grup de violí

Actuació dels participants del grup de violí del Casal de
Gent Gran de Can Serra.

yy 18 h

Grup de castanyoles

Acompanyat dels grups de sevillanes del Casal de Gent
Gran Can Serra i de balls de saló del Casal de Gent Gran
de Provençana.

yy 18.25 h

Rondalla

Actuació del grup de Rondalla del
Casal de Gent Gran de Pubilla Cases.
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yy 18.50 h

Coro rociero

Actuació del Coro Rociero del Casal de Gent Gran de la
Torrassa.

yy 19.15 h

Grup de playback Ilusión

Acompanyat dels grups de sevillanes i ball del Casal de
Gent Gran de Sant Josep.
Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Hi col·laboren: Casals Municipals de Gent Gran de la ciutat

Dimarts, 1 d’octubre
yy 11 h
jj Av. Carmen Amaya cantonada amb el
c.dels Joncs
Envellir amb humor

Risoteràpia a l’aire lliure amb un vermut saludable. A càrrec
d’Inés Simarro, risoterapeuta.
Ho organitzen: Espai de Suport L´Hospitalet Mémora i CAP Gornal
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yy 17 h
jj Jardins del Palauet de Can Buxeres
Homenatge a les persones centenàries de
la ciutat.
Acte amb invitació.

Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Hi col·labora: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat
de Catalunya.

Dimecres, 2 d’octubre
yy 10 h
jj Parc de l’Alhambra (accés pel C. de l'Alhambra)
1r Campionat de Petanca per a la Gent Gran
Activitat gratuïta. Inscripcions limitades

Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet
Hi col·laboren: Associació de Clubs de Petanca de L’Hospitalet i Gran Via
Club de Petanca.

yy 18 h
jj Auditori Barradas (rbla. de Just Oliveras, 56)
Tarda de Cinema
Projecció del llargmetrage “ELSA & FRED” (2005)
Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Entrada gratuita. Recollir les entrades a: Envelliment Actiu.
Rbla Just Oliveras 23, 2ªplanta i els Casals de Gent Gran

Dijous, 3 d’octubre
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jj Parc de l’Alhambra
(accés pel C. de l'Alhambra)
1r Campionat de Petanca per a la Gent Gran

Activitat gratuïta. Inscripcions limitades

Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Hi col·laboren: Associació de Clubs de Petanca de L’Hospitalet i Gran Via Club
de Petanca.

yy 17 h
jj Plaça de l’Ajuntament
Taller “Vestim nines” i desfilada de vestits
de paper
Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Hi col·laboren: Il·lusions solidàries i Casals de Gent Gran de la ciutat

yy 17 h
jj Regidoria del Districte I
(rbla. de Just Oliveras, 23)
Xerrada: “Envellim igual en totes les
cultures?”
A càrrec d’Heriberto Hernández, antropòleg.
Ho organitza: Espai de Suport –Mémora
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Divendres, 4 d’octubre
yy 10 h
jj Parc de l’Alhambra (accés pel C. de l'Alhambra)
Final del Campionat de Petanca per a la
Gent Gran. Entrega de premis

Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet. Hi col·laboren: Associació de Clubs
de Petanca de L’Hospitalet i Gran Via Club de Petanca

yy 17 h
jj Teatre Joventut (c. de la Joventut, 4)
V Trobada de corals dels Casals de Gent
Gran de la ciutat

Entrada amb invitació. Cal recollir-les als Casals de Gent Gran

Amb les actuacions de:

Coral del Casal de Gent Gran Santa Eulàlia
Coral Casal Prado

Coral del Casal de Gent Gran Florida “Les veus del Casal”
Coral del Casal de Gent Gran Provençana

Coral del Casal de Gent Gran de la Torrassa
Coral del Casal de Gent Gran Ermita

Coral del Casal de Gent Gran del Centre

Coral del Casal de Gent Gran de Bellvitge
Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet. Hi col·laboren: directores i directors
de les corals i juntes dels Casals de Gent Gran de la ciutat

Dissabte, 5 d’octubre
yy 17 h
jj Plaça de l’Ajuntament
Ball per a la Gent Gran
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Música en directe amb la pianista i cantant Sílvia Bas.
Obert a tothom.
Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Diumenge, 6 d’octubre
yy 11.30 h
jj Plaça de l’Ajuntament
Ballada de sardanes

Amb la Cobla Lluïsos de Taradell
Ho organitza: Ajuntament de L’Hospitalet

Hi col·labora: Coordinadora Sardanista de L’Hospitalet
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