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 29 de maig | diumenge

Espectacle de playback i cloenda
Espectacle del grup de playback “Llum i 

color”, de l'Associació de Gent Gran 

d'Igualada, amb la directora Pilar Benito.
Ens faran passar una bona estona, 

interpretant coreografies amb música en 

playback.

Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu 
Preu: 5 €  els socis (de l'Associació de Gent 

Gran d'Igualada) 6 € els no socis  

Cloenda de la Primavera Gran
A càrrec del Sr. Marc Castells i Berzosa, 

alcalde de la ciutat; la Sra. Carme Riera i 

Minguet, regidora del Departament d'Acció 

Social i Igualtat, i el Sr. Enric Senserrich i 

Vives, president de l'Associació de Gent Gran 

d'Igualada.

VENDA D'ENTRADES

Per a persones amb més de 60 anys 
d'Igualada i /o amb carnet de gent gran 
de l'Equipament Cívic d'Igualada-Casal 
del Passeig.

- Per a l'excursió a Barcelona, a 

l'Espai Cívic Centre, del 5 al 13 de 

maig, de dilluns a divendres de 9 del 

ma� a 1 del migdia i de 5 a 7 de la 

tarda.

- Per a l'obra de Teatre “Terra Baixa” 

(entrades numerades), del 2 al 20 de 

maig, de dilluns a divendres de 9 del 

ma� a 1 del migdia i de 5 a 7 de la 

tarda.

Adreça: c/ Trinitat, 12

Tel. 93 806 81 01

- I per a les següents ac�vitats:

Al despatx de l'Associació de Gent Gran 

d'Igualada, a l'Equipament Cívic 

d'Igualada - Casal del Passeig, a par�r del 

5 de maig, de dilluns a divendres, de 2/4 

d'11 a 2/4 d'1 h, i dimecres i divendres, 

de 3 a 6 de la tarda.

- Concert de la Coral Ol'Green  i Coral 

Gatzara dia 21 de maig, entrades fins 

al dia 20. 

- Excursió a Montserrat, dia 24 de 

maig, inscripcions fins al dia 19 de 

maig.                         

- Dinar de la Primavera Gran, dia 27 

de maig, inscripcions fins al dia 23 de 

maig.

- Playback al Teatre Ateneu, 

inscripcions fins al dia 29 de maig 

(entrades numerades).

Adreça: Passeig Verdaguer, 67

Tel. 93 803 33 12

Actes organitzats per l'Ajuntament 

d'Igualada

 

Actes organitzats per l'Associació 

de Gent Gran d'Igualada
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies



 26 de maig | dijous

Excursió a Barcelona: Caixaforum i 
visita a la Casa Milà "La Pedrera".
* Veure l’explicació de l’excursió del 24 de 

maig

Hora: a les 8 del ma�
Lloc sor�da: estació d'autobusos
El viatge inclou autobús, visites i dinar.
Preu: 30 €
Arribada: cap a les 7 de la tarda

Agrupació Folklòrica Igualadina, la 
Coral Cors Units i el grup de gospel.

Actuació del grup de veterans de l'Agrupació 

Folklòrica Igualadina, dirigit per Rosa M. Díaz, 

la coral Cors Units i el grup de gospel de 

l'Associació de Gent Gran d'Igualada, dirigits 

per Gemma Gallego.

Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: Equipament Cívic d'Igualada - Casal del 

Passeig

Sopar de celebració de noces d'or 
matrimonials
Hora: 8 h del vespre 
Lloc: Hotel Amèrica
Inscripcions: Gabinet d'Alcaldia i protocol,  

tel. 93 803 1950, ext. 537

 27 de maig | divendres

Missa a l'església de la Soledat
Oficiarà la missa l'escolapi Andreu Trilla i 

l'acompanyarà la coral Cors Units, de 

l'Associació de Gent Gran d'Igualada, dirigida 

per la Gemma Gallego.

Hora: a 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Església de la Soledat

 24 de maig | dimarts

Excursió a Barcelona: Caixaforum i 
visita a la Casa Milà "La Pedrera".
Sor�rem d'Igualada i pararem a fer un cafè a 

mig camí.
Al ma�, dividits en grups, gaudirem de la visita 

guiada a l'edifici del CaixaForum, an�ga fàbrica 

modernista, i també visitarem l'exposició 

”Impressionistes i moderns. Obres mestres de 

la Phillips Collec�on”.
En acabat gaudirem d'un dinar conjunt al 

restaurant “Diagonal Can Soteras”, situat al 

passeig de Sant Joan.
A la tarda, a les 4 h, ens esperen a La Pedrera; 

edifici i referent de l'arquitectura mundial que 

ens permet entendre i conèixer amb 

profunditat l'obra d'Antoni Gaudí. La visita a La 

Pedrera engloba dos espais museís�cs 

diferenciats: l'Espai Gaudí i El Pis de La Pedrera 

que, juntament amb els pa�s -el de Provença i 

el de passeig de Gràcia-, la sala d'exposicions i 

el terrat, configuren la visita a l'edifici.

Hora: a les 8 del ma�
Lloc sor�da: estació d'autobusos
El viatge inclou autobús, visites i dinar.
Preu: 30 €
Arribada: cap a les 7 de la tarda

Excursió a Montserrat
Sor�da al santuari de Montserrat, missa 

conventual, recepció d'un monjo de l'Abadia 

de Montserrat i dinar.

Hora de sor�da: a les  9 del ma�
Lloc de sor�da: passeig Verdaguer, 45  

(cantonada c/d'Òdena)
Arribada: cap a 2/4 de 7 de la tarda
Preu: 28 € els socis (de l'Associació de Gent 

Gran d'Igualada) 30 € els no socis

Dinar  de la Primavera Gran 
Amb la presència del Sr. Bernat Valls i Fuster, 

Director General d'Acció Cívica i 

Comunitària; el Sr. Marc Castells i Berzosa, 

alcalde de la ciutat; la Sra. Carme Riera i 

Minguet, regidora del Departament d'Acció 

Social i Igualtat.

Hora: a les 2 del migdia
Preu: 17 €
Lloc: Equipament Cívic d'Igualada - Casal del 

Passeig

 28 de maig | dissabte

Sardanes al parc 
Esteu convidats a ballar sardanes amb el 

quintet de cobla Terres de marca amb la 

par�cipació de l'Agrupació Sardanista 

Igualada.

Hora: a les 12 h del migdia
Lloc: Parc de la Xemeneia de Cal Pasqual, a 

la cruïlla del carrer de Sant Carles amb el 

carrer dels Esquiladors .

Tallers intergeneracionals i teatre  
“Escenes amb tracte”
Tallers en família per compar�r una estona 

entre avis/es-néts/es, pares i mares-

fills/es...: contes, artesania, manualitats, jocs 

tradicionals i de memòria.
En acabar, a les 7 h de la tarda, teatre: 

“Escenes amb tracte” de la campanya  

Tracta'm bé, de prevenció dels 

maltractaments a les persones grans, a 

càrrec de la Tarima, escola de teatre 

municipal d'Igualada.

Hora: a par�r de 2/4 de 6 de la tarda 
Lloc: Museu de la Pell i auditori del Museu 

de la Pell

 20 de maig | divendres

Inauguració de la Primavera Gran 
2016
A càrrec de Francesc Molina i Núñez, 

Subdirector general d'Equipaments Cívics i 

Ac�vitats de la Direcció General d'Acció Cívica 

i Comunitària; el Sr. Marc Castells i Berzosa, 

alcalde de la ciutat; la Sra. Carme Riera i 

Minguet, regidora del Departament d'Acció 

Social i Igualtat, i el Sr. Enric Senserrich i Vives, 

president de l'Associació de Gent Gran 

d'Igualada. 
Tot seguit hi haurà un concert de música culta 

de piano i violoncel, a càrrec de Laia de la 

Torre i Paula López, acompanyat de poesia. 

Acabarem amb un pica-pica per a tothom.

Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: Equipament Cívic d'Igualada - Casal del 

Passeig

 21  de maig | dissabte

Concert del grup Ol'Green
Par�cipant al programa de TV3 “Oh Happy day 

“. De teloners actuarà el grup de més grans, de 

la coral infan�l Gatzara.

Preu: 5 €
Hora: a 2/4 de 12 del migdia
Lloc: Basílica de Santa Maria 

 22 de maig | diumenge

Teatre: Terra Baixa
Coincidint amb la programació del Teatre 

Municipal l'Ateneu d'Igualada
Entrada per a persones majors de 65 anys: 
16 €

Hora: a les 7 h de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu 

 23 de maig | dilluns

Les residències i els centres de dia 
d'Igualada visiten la Basílica de Santa 
Maria
Ac�vitat dirigida a les persones grans de les 

residències i els centres de dia d'Igualada, 

que gaudiran d'una visita guiada per la 

Basílica i coneixeran més de prop la seva 

història.

Hora: a les 10 del  ma� 

Conferència: “Bitàcora de viatge” 
Conferència  que es realitza amb el suport de 

la Diputació de Barcelona. S'iden�ficaran 

elements comuns en les narracions de 

persones  que van migrar en el passat amb 

les dels nouvinguts d'ara.

Hora: a les 11 del ma�
Lloc: sala polivalent de l'Espai Cívic Centre

Conferència de Susanna Simon sobre 
Andorra: vall del Madriu-Perafita-
Claror, patrimoni de la humanitat 
La vall del Madriu-Perafita-Claror és un 

paisatge cultural, una obra conjunta de 

l'home i la natura, que forma una unitat 

coherent pels seus valors estè�cs, històrics o 

culturals. Presentació del documental de 

Jaume Riba i Àlex Tena 

Hora: a les 6 de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu
Ho organitza: Aula d'Extensió Universitària 

per a la Gent Gran (AUGA)

 25 maig | dimecres

Tertúlia: El teatre a Igualada durant 
el franquisme
En plena postguerra, molts igualadins van 

trobar en el teatre una via de sor�da a la 

grisor de la dictadura. Es van crear grups i es 

van representar un munt d'obres. Veniu a 

compar�r tots aquests records.
Moderadora: Magda Bartrolí
La tertúlia s'enregistrarà i es conservarà a la 

Biblioteca de la Memòria.

Hora: a les 11 del ma�
Lloc: IMC-Biblioteca Central d'Igualada
Inscripcions: places limitades amb inscripció 

prèvia a la Biblioteca. Tothom hi pot assis�r 

com a públic.

Teatre 
A càrrec del grup teatral egarenc del CGG de 

Terrassa Centre, que representarà l'obra “Ni 

fadrí, ni casat, ni vidu”.

Hora: a les 5 de la tarda
Lloc: Equipament Cívic d'Igualada - Casal del 

Passeig

Sopar de celebració de les persones 
que fan 80 anys

Hora: a les 8 del vespre
Lloc: Escorxador
Inscripcions: a l'Espai Cívic Centre,
telèfon 93 806 81 01




