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2015

MÉS ACTIVITATS A:
Casal Municipal de Gent Gran Can Pahissa
Iniciació a la informàtica, labors, puntes de coixí, coral, sor-
tides culturals, solfeig, pintura, concerts... 

Horari d’atenció al públic: dimarts de 10 a 12 h i de dilluns a 
dimecres de 16 a 19 h, a la rbla. de la Pau, 44.
Tel. 93 815 48 44 o pahissa@vilanova.cat

Casal Municipal de Gent Gran
Català, anglès, francès, ioga, ball en línia, gimnàstica acti-
va, jardineria, patchwork, pintura, pirogravat, play back, se-
villanes, solfeig... 

Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 10 a 13 
h i de 15.30 a 20 h, al c. de Josep Llanza, 4. 
Tel. 93 816 90 29.  

Programació del Teatre Principal i de l’Auditori Eduard 
Toldrà
Consultar descomptes especials per al col·lectiu de Gent 
Gran www.elprincipal.cat  www.auditoritoldra.cat

INSCRIPCIONS I INFORMACIÓ

Regidoria de Gent Gran
Horari: de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h, al 1r pis de 
l’Ajuntament (pl. de la Vila, 8), o al telèfon 93 814 00 00 [ext. 
2040]. Correu electrònic: gentgran@vilanova.cat

• Dinar de Germanor
Dia Internacional de la Gent Gran 
Les inscripcions poden realitzar-se fins al 25 de setembre a 
la Regidoria de Gent Gran. Preu: 12,50€. 

• Marxa nòrdica
Les inscripcions es poden fer per telèfon o per correu elec-
trònic a la Regidora de Gent Gran i es paguen el mateix dia 
de la sortida.

Notes
• Cal tenir present que les caminades requereixen d’un es-
tat físic adient a l’activitat. Cal dur calçat i roba adients a 
l’activitat i a la climatologia. 

• Ens reservem el dret de modificar aquest programa si, per 
causes imprevistes, fos necessari. Anunciaríem qualsevol 
canvi a través dels mitjans de comunicació.



SETEMBRE
Campionat de billar
Dates a concretar. 
Inscripcions i informació al Casal Municipal de Gent Gran

Inici del taller La història a les nostres mans
Dimarts 15 de setembre, a les 18 h,  a la Biblioteca Museu 
Víctor Balaguer (av. de Víctor Balaguer, s/n)

Marxa nòrdica de la verema i degustació de vins
Diumenge 20 de setembre, de les 10 a les 12 h, des del parc 
Ferran i Gumà (al costat del Quiosquet).
Caminada entre les vinyes de Vilanova i la Geltrú. En aca-
bar, tast de vins novells. Preu: 10€. Preu per al col·lectiu de 
gent gran: 8€.

OCTUBRE
Dia Internacional de la Gent Gran
Dijous 1 d’octubre, a partir de les 10 h, a la pl. d’Enric C. 
Ricart. 
Ampli programa d’activitats, tallers, actuacions musicals, 
mostra d’entitats, dinar de germanor...

Taller de memòria
Tots els dilluns de cada mes, de 16 a 17 h. Per a persones 
majors de 55 anys.
A càrrec del Casal Municipal de Gent Gran. Preu: 8,50€.  

L’hora del conte: El meu avi i jo
Dissabte 17 d’octubre, a les 12 h, a la biblioteca Armand 
Cardona Torrandell (c. de Menéndez y Pelayo, 15-17)
A càrrec de Núria Parera i Almudena Suarez, autores del 
conte, narra la relació entre una nena i el seu avi, una rela-
ció carregada d’amor i tendresa que ens parla de la pèrdua 
d’un ésser estimat des del punt de vista d’un infant.
Organitza: Biblioteca Armand Cardona Torrandell. Gratuït.

Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament
Adreçada a la gent gran i els seus familiars.
Dissabte 17 d’octubre, a les 12 h. Gratuït. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia. 

I Marxa nòrdica solidària “La Marinada”
Dia Internacional del Càncer de Mama
Diumenge 18 d’octubre, de les 10 a les 12 h, des del parc 
Ferran i Gumà (al costat del Quiosquet). 
Caminada per la façana litoral de Vilanova i la Geltrú. En 
acabar, botifarrada. Preu: 10€. Preu per al col·lectiu de gent 
gran: 8€. Tota la recaptació es destinarà a l’associació Mari-
nada, grup d’autoajuda per a dones amb càncer de mama.
Organitza: Font’s Adventure i Associació Marinada VNG

NOVEMBRE
Marxa nòrdica de Tots Sants
Diumenge 15 de novembre, de les 10 a les 12 h, des del 
parc Ferran i Gumà (al costat del Quiosquet).
Caminada pel perímetre de la ciutat. En acabar, castanya-
da.  Preu: 10€. Preu per al col·lectiu de gent gran: 8€.

Mesa de la Gent Gran
Trobada amb el col·lectiu de gent gran de la ciutat
Dimecres 18 de novembre, d’11 a 13 h, a la Sala Noble de 
la Casa Olivella (pl. de la Vila, 12, 1r pis)

Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament
Adreçada a la gent gran i els seus familiars.
Dissabte 21 de novembre, a les 12 h. Gratuït. Places limita-
des. Cal inscripció prèvia. 

Especial Ballem! Cicle de balls de saló 
III Ball Gent Gran Solidària + xocolatada. Posa el teu granet 
de sorra per ajudar a omplir el Banc de Queviures
Diumenge 29 de novembre, a les 18 h, al Foment Vilanoví 
(c. de Santa Madrona, 1). 
Reserva d’entrades a la Regidoria de Gent Gran de 
l’Ajuntament, o bé, des de 30 minuts abans. 
Preu: 4€ + aportació solidària d’aliment com oli, arròs, con-
serves, tomàquet envasat, cacau en pols, galetes, cereals, 
llet o melmelada. 

DESEMBRE
Commemoració del Dia dels Drets Humans i lliurament 
del Premi Literari Andrea Noya  
Dijous 10 de desembre. Diferents actes de commemoració.  

Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament
Adreçada a la gent gran i els seus familiars.
Dissabte 19 de desembre,  a les 12 h. Gratuït. Places limita-
des. Cal inscripció prèvia. 

BALLS AMB MÚSICA EN viu

• 6  i 20 de setembre al Foment Vilanoví
• 11 i 25 de setembre al Casal Municipal de Gent Gran
• 4 i 18 d’octubre al Foment Vilanoví
• 9 i 23 d’octubre al Casal Municipal de Gent Gran
• 1 i 15 de novembre al Foment Vilanoví
• 6 i 20 de novembre al Casal Municipal de Gent Gran
• 29 de novembre al Foment Vilanoví. 
  Especial BALLEM!
• 18 i 29 de desembre al Casal Municipal de Gent
   Gran
• 13 de desembre al Foment Vilanoví

Balls al Casal Municipal de Gent Gran (c. de Josep Llanza, 
4) a  les 16.30 h. Preu: 9€ que inclou berenar. Inscripció 
prèvia fins a la tarda del dimarts anterior al ball.   

Ballem! Cicle de balls de saló al Foment Vilanoví (c. de 
Santa Madrona, 1) a les 18 h. Preu: 4€. Venda d’entrades 
30 minuts abans. 
Organitza: Foment Vilanoví


