
Alella, del 28 de maig al 8 de juny de 2019

Amb la col·laboració de

Associació de Dones Montserrat Roig
Associació Dones Solidàries d’Alella

Associació de Gent Gran d’Alella
Complex Esportiu Municipal

Estudiants del Programa de Qualificació Professional dels perfils d’auxiliar de vendes, 
oficina i atenció al públic i l’auxiliar d’hoteleria, cuina i serveis de restaurant i bar

Fundació Privada Germans Aymar i Puig
Fundació Privada Tutelar Santa Clara

Fundació Sant Francesc d’Assís
Grup de Voluntaris i Voluntàries de l’arròs del Dinar d’Homenatge a la Vellesa

Il·lustre Col·legi de Farmacèutics de Barcelona
Escola Bressol El Campanar

Llar d’infants municipals Els Pinyons
Montessori Village Maresme

Residència Els Rosers
 

11h

Biblioteca Ferrer 
i Guàrdia

Paraules des 
d’Alella

Dimecres 29 Dijous 30

12es JORNADES DE LA GENT GRAN ACTIVA
del 28 de maig al 8 de juny de 2019
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Organitza

Dissabte 8

NOCES D’OR
Feu 50 anys de casats? Us volem felicitar! Busquem parelles que 
aquest any celebrin les noces d’or. Farem un homenatge el diumen-
ge 2 de juny de 2019 durant el 78è dinar d’Homenatge a la Vellesa al 
Pavelló d’Esports Municipal.
Condicions: Estar empadronats a Alella o ser soci/sòcia del Casal de 
la Gent Gran Can Gaza i fer 50 anys de casats.
Informació i inscripcions:
Fins al 10 de maig. Cal portar una fotocòpia del llibre de família o 
el certificat literal de matrimoni a l’Ajuntament - Oficina d’Atenció al 
Ciutadà (OAC)

10è ‘RELATS DES D’ALELLA’
Volem donar a conèixer les vostres his-
tòries, vivències, anècdotes, records... 
Tots els relats seran recopilats en una 
publicació. El tema és lliure, escrit en 
prosa en català o castellà.
Cal lliurar el relat a la Biblioteca Ferrer 
i Guàrdia abans del 17 de maig a les 
20h (Hort de la Rectoria, 2 · Tel. 93 555 
90 55)



DIMARTS 28 DE MAIG

•10.30h – Plaça del Ajuntament
Inauguració de les XII Jornades de la Gent Gran Activa. Pregó 
a càrrec de la Fundació Privada Tutelar Santa Clara, la Fundació Aymar i 
Puig, la Residència Les Hortènsies i el Centre de dia Els Rosers. Comp-
tarem amb una exhibició del grup de country de Can Gaza i el grup de 
country de l’Associació de Dones Montserrat Roig i l’animació del show-
man “Sergi, el nen”, professor de ball. 

•de 16 a 20h – Casal de la Gent Gran (Can Gaza)
8è Open de Canastra. Un clàssic de les Jornades per provar l’estratègia 
i la sort. Organitza: Associació Gent Gran d’Alella. Preu: 3 euros.

DIVENDRES 31 DE MAIG

•10.30 h – Escola Bressol el Campanar
Festa màgica. Us esperem per celebrar una festa amb tots els avis i 
àvies de l’escola i del poble. Hi haurà amb l’espectacle d’un mag que 
farà que tots quedem amb la boca oberta i amb l’actuació musical de les 
dones de l’Associació de Dones Montserrat Roig.

•18 h – Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Gypsydance. Taller dansa d’improvisació, espontània i creativa on es tre-
balla la sincronització dels ritme dels peus amb un moviment de la pelvis.

•20.30 h – Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Teatre “Alguns neixen estrellats” amb el gran Joan Pera. La ficció 
anglesa de la sèrie humorística de la BBC que a ser un èxit quan es va 
emetre els anys 80 a TV3. El protagonista, Frank Spencer, és un home 
amb mala sort que sempre es veu implicat en embolics i provoca desas-
tres en tot tipus de llocs i situacions.
Després d’haver doblat la veu del protagonista, Joan Pera porta la sèrie a 
l’escenari amb David Olivares. Tots dos ens ofereixen un espectacle abso-
lutament divertit que ens evoca alguns dels personatges més universals 
de la comèdia; Charlot, MisterBean, Woody Allen, Frank Spencer, l’Inspec-
tor Closseau...

DIMARTS 4 DE JUNY

•10.30 h – Centre Cultural de Can Lleonart
Ruta saludable per Alella. Caminada popular en grup adreçada a 
gent gran i persones amb mobilitat reduïda amb l’objectiu de promoure la 
realització d’activitat física regular com a hàbit de salut. Finalitzarà amb un 
esmorzar saludable.

DIMECRES 5 DE JUNY

•16.30h – Pati Casal de Gent Gran (Can Gaza)
Taller de Marxa Nòrdica. Una activitat per iniciar-se en la tècnica 
d’aquesta activitat física saludable, apta per a tothom, que consisteix en 
incorporar uns bastons específics a la manera natural de caminar. És una 
activitat física poc agressiva i amb un nivell d’esforç determinat pel propi 
practicant. Finalitzarem amb un berenar saludable.

DISSABTE 8 DE JUNY

•11h – Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Paraules des d’Alella. Enguany els relats celebren el seu 10è aniversari. 
Les persones que han participat a l’edició del llibre “Relats d’Alella” d’en-
guany, posaran veu al seu relat. Compartiran el gust per la lectura i l’es-
criptura, tot recordant les vivències de les persones grans del poble.

DIMECRES 29 DE MAIG

•10.30 h – Biblioteca Ferrer i Guàrdia
Teatre de contes. El casament de la rateta. Obre de teatre feta pels avis 
i àvies de la Residència Els Rosers que tindrà de públic els infants de les 
llars d’infants del poble. 

•16 a 20 h – Fundació Aymar i Puig
7è Open de Dominó. Un altre cita molt popular que no pot faltar a les 
Jornades. Organitza: Associació Gent Gran d’Alella i la Fundació Aymar i 
Puig. Preu: 3 euros

DIJOUS 30 DE MAIG

•10 h – Llar d’infants Municipal els Pinyons
8è Taller d’art intergeneracional. Activitat amb els avis i àvies, els 
infants de la Llar d’infants, el taller de manualitats de Can Gaza i el jovent 
del PFI-PTT per preparar la decoració de les taules del dinar del 78è Dinar 
d’homenatge a la Vellesa.   

•17 h – Casal de Gent Gran (Can Gaza)
“Cafè tertúlia”. Parlem de salut. Amb el Col·legi de Farmacèutics.

DIUMENGE 2 DE JUNY

•13.30 h – Pavelló d’Esports Municipal Abelardo Vera
78è Dinar d’Homenatge a la Vellesa. Dinar d’Homenatge a la Gent 
Gran d’Alella amb les tradicionals paelles cuinades i servides pels volun-
taris i voluntàries del poble. Felicitacions a les parelles que celebren les 
noces d’or. Música i ball amb orquestra.

DILLUNS 3 DE JUNY

•19 h – Centre Cultural Can Lleonart
II Taller de sòl pelvià. Desprès de l’èxit de participació de l’any passat 
l’Associació de Dones Montserrat Roig, repeteix la proposta de taller de 
gimnàstica abdominal i sòl pelvià, per reconnectar amb aquesta zona vital. 
Activitat teòric-pràctica, al ritme de la música del piano de cua en directe. 

INFORMACIÓ 

Tots els tallers són gratuïts.
Durant les jornades (28 de maig al 8 de juny), les persones majors de 65 anys 
del municipi podran accedir al Complex Esportiu de forma gratuïta i gaudir dels 
vestuaris, piscina, sauna i del jacuzzi, així com la resta de serveis del Complex. 
L’horari de dilluns a divendres és de 7 a 22 h, interrompudament, dissabte és de 
8 a 19 h i diumenge és de 9 a 13h. Cal portar el DNI.

78è Dinar d’Homenatge a la Vellesa
Gratuït per a les persones majors de 65 anys que viuen a Alella. Persones que no 
viuen a Alella, però són sòcies de l’Associació de Gent Gran d’Alella, el preu és 
de 7’60 euros. Pels acompanyants, el preu del tiquet és de 15 euros. Fer l’ingrés 
al compte de La Caixa ES87 2100 3238 7322 0012 8863, especificant: Dinar, 
nom i cognoms acompanyant, nom i cognoms avi o àvia. Enviar comprovant de 
pagament a alella.homenatge@alella.cat o entregar-lo al Casal de la Gent Gran.

Teatre Alguns neixen estrellats
Preu: 18 euros 
Venda d’entrades anticipades, a partir del 15 d’abril: 

• En línia: www.alella.cat/cultura
• Presencial: Oficina de Turisme (Matins: de dimarts a diumenges de 10 a 

14.30 h / Tardes: divendres i dissabte de 15.30 a 17.30 h)
Taquilla (1 hora abans de l’espectacle): Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella

INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS  
Del 29 d’abril al 17 de maig de 2019, de 10 a 13.30 h i de 15 a 20 h
Casal de la Gent Gran Can Gaza / Av. Sant Josep de Calassanç, 23
93 540 05 21 / 667 554 970 / homenatge@alella.cat

LLIURAMENT DELS TIQUETS DEL DINAR (seients numerats)
Del 20 al 24 de maig de 11 a 13.30 h i de 15 a 20 h 
Casal de la Gent Gran (Can Gaza) / Av. Sant Josep de Calassanç, 23
93 540 05 21 / 667 554 970 / homenatge@alella.cat


