
TARDOR ACTIVA
GENT GRAN
SETEMBRE • OCTUBRE
NOVEMBRE • DESEMBRE

2014

Marxa nòrdica temàtica de plantes 
medicinals
Divendres 12 de desembre, a les 10 
h. Recorregut suau, estiraments i re-
laxació. A càrrec de Miquel Font de 
Font’s Adventure. Preu 10€. Cal ins-
cripció prèvia al Departament de Par-
ticipació Ciutadana i Gent Gran de 
l’Ajuntament.

Taller Nadals diferents? Tertúlia de 
gent gran de diferents cultures
Dimecres 17 de desembre, a les 10 h, 
al Casal Municipal de Gent Gran.

Ball al Casal Municipal de Gent Gran
Divendres 19 i dimarts 30 de desembre a 
les 16.30h al c. de Josep Llanza, 4. Preu: 
9€ que inclou berenar. Inscripció prèvia 
fins la tarda del dimarts anterior al ball.  

Visita guiada a la part noble de 
l’Ajuntament, adreçada a la gent 
gran i els seus familiars
Dissabte 20 de desembre, a les 12 h. Gra-
tuït. Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

Ballem!  Cicle de Balls de Saló
Diumenge 21 de desembre, a les 18 
h, al Foment Vilanoví (c. de Santa Ma-
drona, 1). Organitza Foment Vilanoví. 
Entrades des de trenta minuts abans. 
Preu: 4€.

MÉS ACTIVITATS A:

Casal Municipal de Gent Gran Can 
Pahissa
Iniciació a la informàtica, labors, pun-
tes de coixí, coral, sortides 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 activa, jardineria, pat-
chwork, pintura, pirogravat, play back, 
sevillanes, solfeig...
Horari d’atenció al públic: de dilluns a 
divendres de 10 a 13 h i de 15.30 a 
20.00 h al c. de Josep Llanza, 4. Tel. 
636 345 422.  

Programació del Teatre Principal i 
Auditori Eduard Toldrà
Consultar descomptes especials per al 
col·lectiu de gent gran a www.elprinci-
pal.cat  i a www.auditoritoldra.cat

INSCRIPCIONS I 
INFORMACIÓ

• Departament de Participació Ciuta-
dana i Gent Gran: presencialment de 
dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h, 
al 1r pis de la Casa Consistorial (pl. de 
la Vila, 8), o al telèfon 93 814 00 00 
extensió 2040, o al correu electrònic 
participacio@vilanova.cat

• Les inscripcions al Taller de Musico-
teràpia poden realitzar-se per un mes, 
dos o tot el trimestre. Els preus són de 
20€ per un mes, 35€ per dos mesos i 
50€ per trimestre. Les inscripcions cal 
fer-les al Departament de Participació 
Ciutadana i Gent Gran. 

Notes:
• Tenir present que les caminades 
requereixen d’un estat 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 im-
previstes, fos necessari. Anunciaríem 
qualsevol canvi a través dels mitjans 
de comunicació.



setembre

Campionat de billar
Dates a concretar. Inscripcions i in-
formació al Casal Municipal de Gent 
Gran. 

Ball al Casal Municipal de Gent 
Gran
Divendres 12 i 26 de setembre, a les 
16.30 h, al c. de Josep Llanza, 4. Preu: 
9€ (inclou berenar). Inscripció prèvia 
fins a la tarda del dimarts anterior al 
ball.  

Ballem!  Cicle de balls de saló
Diumenge 14 de setembre, a les 18 h, 
al Foment Vilanoví (c. de Santa Ma-
drona, 1). Organitza Foment Vilanoví. 
Entrades des de trenta minuts abans. 
Preu: 4€.

Inici del taller La història a les nos-
tres mans
Dimarts 16 de setembre, a les 18 h, al 
Museu del Ferrocarril (pl. d’Eduard Ma-
ristany, s/n) 

Xerrada. Hàbits posturals correctes 
en les activitats de la vida diària
Dijous 25 de setembre, a les 11 h, a 
la sala d’actes de la Creu Roja (c. de 
l’Havana, 4). Gratuït.

octubre

Dia Internacional de la Gent Gran
Dimecres 1 d’octubre, a partir de les 10 
h (matí i tarda), a la pl. d’Enric C. Ricart. 
Ampli programa d’activitats, tallers, ac-
tuacions musicals, mostra d’entitats...

Taller. Musicoteràpia
A càrrec de SolMat musicoteràpia. Di-
rigit a persones que vulguin mantenir o 
experimentar una millora física o emo-
cional, treballant la motricitat, la coor-
dinació, l’atenció, la gestió de l’estrès, 
les emocions, tot recordant la història 
musical des de la infantesa i fins avui 
dia.
No són necessaris coneixements mu-
sicals previs. Es recomana portar roba 
còmode. 
Dimarts del mes, de 10 a 11 h, al Centre 
Cívic La Sardana (c. de Josep Anselm 
Clavé, 74). Per preus i inscripcions 
veure apartat inscripcions d’aquest 
díptic. 

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€/mes. 

Recorregut suau, estiraments i re-
laxació a través de la marxa nòrdica
Divendres 10 d’octubre, a les 10 h. Iti-
nerari: parc i platja de Ribes Roges. A 
càrrec de Miquel Font de Font’s Adven-
ture. Preu: 10€. Cal inscripció prèvia al 
Departament de Participació Ciutada-
na i Gent Gran de l’Ajuntament.

Ball al Casal Municipal de Gent Gran
Divendres 10 i 24 d’octubre, a les 16.30 
h, al c. de Josep Llanza, 4. Preu: 9€ 
(inclou berenar). Inscripció prèvia fins 
a la tarda del dimarts anterior al ball. 

Xerrada informativa Què és el Banc 
del Temps? Com funciona?
A càrrec del Banc del Temps. 
Divendres 10 d’octubre, a les 18 h, al 
Centre Cívic La Geltrú (pl. dels Alum-
nes Obrers, s/n). 

Taller Risoteràpia 
A càrrec del Banc del Temps
Divendres 17 d’octubre, de 18 a 20 h, al 
Centre Cívic La Geltrú (pl. dels Alumnes 
Obrers, s/n). Gratuït. Cal inscripció prèvia.

Visita guiada a la part noble de 
l’Ajuntament, adreçada a la gent 
gran i els seus familiars
Dissabte 18 d’octubre, a les 12 h. Gratuït. 
Places limitades. Cal inscripció prèvia. 

Ballem!  Cicle de balls de saló
Diumenge 19 d’octubre, a les 18 h, al 
Foment Vilanoví (c. Santa Madrona, 1)
Organitza Foment Vilanoví. Entrades 
des de trenta minuts abans. Preu: 4€. 

Taller. Elaboració de propostes del 
col·lectiu de Gent Gran per al Pla de 
Mobilitat de VNG. 
Dimecres 29 d’octubre, a les 10 h, al 
Centre Cívic La Sardana (c. de Josep 
Anselm Clavé, 74). 

novembre

Taller. Musicoteràpia
A càrrec de SolMat musicoteràpia.
Dimarts del mes, de 10 a 11 h, al Centre 
Cívic La Sardana (c. de Josep Anselm 
Clavé, 74). Per preus i inscripcions 
veure apartat inscripcions d’aquest 
díptic. 

Ball al Casal Municipal de Gent 
Gran
Divendres 7 i 21 de novembre, a les 
16.30 h, al c. de Josep Llanza, 4. Preu: 
9€ (inclou berenar). Inscripció prèvia 
fins a la tarda del dimarts anterior al 
ball.  

Marxa nòrdica suau al Delta de l’Ebre
Divendres 14 de novembre, a les 8 h. 
Caminada al Delta de l’Ebre i dinar i vi-
sita a Tortosa. A càrrec de Miquel Font 
de Font’s Adventure. Preu: 40€ (inclou 
el dinar).  Cal inscripció prèvia al De-
partament de Participació Ciutadana 
i Gent Gran de l’Ajuntament. Mínim 
d’inscripcions de 40 persones per po-
der fer la sortida.

Especial Ballem!  
Posa el teu granet de sorra per aju-
dar a omplir el Banc de Queviures
Cicle de balls de saló. II Ball Gent 
Gran Solidària + xocolatada
Diumenge 16 de novembre, a les 18 h, 
al Foment Vilanoví (c. de Santa Madro-
na, 1). Reserva d’entrades al servei de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament, 
o bé, des de trenta minuts abans. Preu: 
4€ + aportació solidària d’aliments (oli, 
arròs, conserves, tomàquet envasat, 
cacau en pols, galetes, cereals, llet o 
melmelada). 
En col·laboració amb la Mesa d’Entitats 
Socials de Vilanova i la Geltrú.

Mesa de la Gent Gran
Trobada amb el col·lectiu de gent 
gran de la ciutat
Dimarts 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 22 de novembre, a les 12 h. 
Gratuït. Places limitades. Cal inscripció 
prèvia. 

DESembre

Taller. Musicoteràpia
A càrrec de SolMat musicoteràpia. Di-
marts del mes, de 10 a 11 h, al Centre 
Cívic La Sardana (c. de Josep Anselm 
Clavé, 74). Per preus i inscripcions 
veure apartat inscripcions d’aquest 
díptic. 

Commemoració Dia dels Drets Hu-
mans i lliurament del Premi Literari 
Andrea Noya  
Dimecres 10 de desembre. Diferents 
actes de commemoració.  
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