
SETMANA

GENT
GRAN

de la

del 2 al 9 d‘octubre de 2022
C A S T E L L B E L L  I  E L  V I L A R

Des del Centre d’Amistat, el Casal de la Gent Gran i l’Ajunta-

ment de Castellbell i el Vilar, vam pensar en la necessitat de 

canviar el Dia de la Gent Gran per la Setmana de la Gent Gran, 

per aquest motiu hem treballat conjuntament per preparar una 

setmana d’activitats que esperem siguin del vostre gust, ja que 

han estat pensades perquè tots puguem fer diverses activitats i 

així gaudir de la companyia dels nostres amics i familiars.

Així doncs, durant aquesta Setmana de la Gent Gran, esperem 

veure-us en alguna de les activitats, o en totes!

Esperem que us agradin i puguem repetir-ho l’any vinent.

Les Juntes del Centre d’Amistat i del Casal de la Gent Gran
P I N T O R E S

O R G A N I T Z A

C O L · L A B O R E N

Manresa

Benvolguts/des,

Tot just a les portes de la tardor, des del Casal de la Gent d’Edat Activa i el Centre d’Amistat ens proposen portar a terme una set-mana dedicada a tots i cadascun/na de vosaltres. Sempre diem que hem de dedicar temps per nosaltres, el compartir somriures, records i experiències. I això és el què es vol fer i el que hem de fer plegats en aquesta setmana especial.
Més enllà del dia a dia i de les activitats que ja fem, s’ha elaborat un programa pensat exactament amb això: perquè somriguem molt; recordem allò que vulguem recordar i experimentem allò que encara no hem fet.

Així que us animo a participar en totes les activitats programa-des, i que no us perdeu cap d’aquests moments. Entre tots i totes teixim l’esdevenir del nostre poble, i tot allò que fem es transfor-ma en el nostre llegat social.
Des d’aquí també voldria agrair tota la feina feta des de la Junta del Casal i el Centre d’Amistat per l’organització d’aquesta setma-na i les activitats quotidianes, i a tots/es vosaltres per formar part d’aquesta gran família.

Una abraçada i Bona Setmana Gran!

Montserrat Badia MorenoAlcaldessa de Castellbell i el Vilar

Regidoria de la Gent Gran



DIUMENGE 2 OCTUBRE DE 2022

09:00 Passejades, Marxa Nòrdica en Família
La Gerència de Serveis d’Esports de la Diputació de Barcelona, amb la 
col·laboració del nostre municipi, us convida a participar en el CIRCUIT 
DE CAMINADES DE MARXA NÒRDICA EN FAMÍLIA.
Es tracta d’una activitat NO COMPETITIVA i a l’ABAST DE TOTHOM. Us 
proposem gaudir d’aquesta activitat acompanyats de la vostra família i/o 
les vostres amistats.
Punt de Trobada: Carretera de Marganell a Montserrat. Al costat de l’Er-
mita de Sant Esteve de Marganell.
Caminada Llarga de 7Km i Caminada Curta/Kids 5Km, amb taller de Jocs 
(participants de 6 a 11).
Inscripció gratuïta a l’Ajuntament (Susanna) a partir del 12 de setembre 
de 2022

DILLUNS 3 OCTUBRE DE 2022

10:30 Taller de Bellesa (a l’antiga biblioteca)
Taller- Xerrada realitzat a càrrec l’Olga de Look 13, que ens donarà una 
sèrie de consells per posar-nos mes maques.

16:30 Bingo (al Casal)
A la tarda continuarem amb una sessió de BINGO.

DIMARTS 4 OCTUBRE DE 2022

11:00 Taller de les Noves Tecnologies (al Casal)
Xerrada sobre les amenaces del Fishing. Com reconèixer que ens estan 
intentant robar la nostra informació. Obert a possibles dubtes, també tin-
drem una part sobre els conceptes d’assegurances.

16:30 Xerrades de Salut i Benestar (a l’antiga biblioteca)
Una Xerrada per promoure una alimentació saludable, sostenible i de pro-
ximitat, adaptada a les necessitats de la gent gran. Promoure un envelli-
ment actiu.

DIMECRES 5 OCTUBRE DE 2022

10:00 Xerrada de Pintura (a l’antiga biblioteca)
Xerrada sobre les diferents tècniques d’art a càrrec d’Antonio Luque, on 
també podrem preguntar sobre els dubtes que tinguem.

11:00 Recepció dels pastissos del concurs (al Casal)
Farem un concurs de pastissos. S’han de portar al Casal, de 11:00 – 
13:00h, els pastissos i seguidament es jutjaran amb un comitè d’experts, 
una persona de l’ajuntament, una del centre d’amistat, una del casal 
d’avis.

16:00 Taller de Manualitats (a l’antiga biblioteca)
Es realitzaran unes manualitats, a càrrec de la Montserrat Badia. Cal 
inscriure’s abans del 30 de setembre al casal de la gent gran.

16:00 Taller de Puntaires (a l’antiga biblioteca)
S’explicarà la base de com començar a aquesta antiga i bonic hobby. 
Per aquesta activitats tindrem la col·laboració de la Maria Riera.

19:00 Taller de Fotografia amb el mòbil (a l’antiga biblioteca)
Realitzat per l’Eli i la Maria. Ens explicaran les funcions bàsiques de la 
fotografia i de com treure més partit al mòbil en fer fotografies. S’expli-
caran les bases del concurs de fotografia amb el mòbil.

DIJOUS 6 OCTUBRE DE 2022

09:00 Caminada a Cal Guixa (a l’ Esplanada Cal Guixa)
Es realitzarà conjuntament amb el grup de Caminades Saludables i es 
realitzarà un esmorzar a meitat de la ruta, on es podran aprofitar per fer 
les fotografies amb mòbil per al concurs.

16:00 Torneigs
 Petanca (a la pl. Barcelona) 
 Billar (al Casal) 
 simultània d’Escacs (al Casal)
Aquest tornejos es faran si tenim suficients participants, per això cal 
inscriure’s abans del 30 de setembre al Casal de la Gent Gran.

DIVENDRES 7 OCTUBRE DE 2022

07:00 Excursió al Delta de l’Ebre
Viatge de tot el dia, sortirem a les 7.00h esmorzarem a un restaurant 
(Pa amb tomàquet i pernil, aigua i vi, cafès, infusions o tallat. Al arribar 
al Delta de l’Ebre, farem un creuer on a bord d’un vaixell visitarem la 
desembocadura de l’Ebre, per després fer un dinar a un restaurant del 
Delta (Amanida variada, mariscada individual, paella del Delta, postre 
de la casa, pa, aigua, vi, cava i cafès.

DISSABTE 8 OCTUBRE DE 2022

20:00 Sopar informal (al Casino Burés)
Farem un sopar d’amanida, botifarra amb patates, postres aigua i vi, 
postre i una copa de cava. Preu del sopar 15€ . Caldre inscriure’s 
abans del 30 de setembre al casal de la gent gran.
 
21:30 Exhibició de Ball (al Casino Burés)
Els professors de ball ens faran unes demostracions del que poden 
aprendre els seus alumnes a les classes que imparteixen.

22:00 Ball (al Casino Burés)
Posarem una mica de musica per poder ballar una estona.

DIUMENGE 9 OCTUBRE DE 2022

10:00 Com divertir-se amb els néts: jocs tradicionals (a la pl. Bar-
celona)
Disposarem de jocs tradicionals per fer-los en companyia dels néts.

12:00 Vermut Popular (a la pl. Barcelona)

13:00 Lliurament de Premis i tancament de la Setmana de la Gent 
Gran (a la pl. Barcelona)

• Passejades, Marxa Nòrdica en Fa-
mília. A l’ajuntament, Susanna.

• Concurs de Pastissos
• Concurs de Fotografia amb mòbil
• Concurs de Petanca

• Concurs de Billar
• Concurs d’Escacs
• Taller de Manualitats. Preu 3€
• Excursió Delta de l’Ebre. Preu 75€
• Sopar Informal. Preu 15€

MOLT IMPORTANT

Cal inscriure’s abans del 30 de setembre al Casal de la Gent Gran, 
per les següents activitats:


