
Organitza:

Col·labora:

www.igualada.cat

VENDA D'ENTRADES

Per a persones amb més de 60 anys 

d'Igualada i /o amb carnet de gent gran 

del C. C. d'Igualada - Casal del Passeig.

- Per a l'excursió a Figueres, a l'Espai 

Cívic Centre, del 2 al 10 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:

Inscripcions, del 2 al 10 de maig, al 

despatx de l'Associació de Gent Gran 

d'Igualada, al C.C. d'Igualada - Casal del 

Passeig, de dilluns a divendres, de 9 h a 

13 h i el dimecres de 3 a 6 h de la tarda: 

- Excursió al mones�r de Santa Maria  

de Poblet.                     

- Dinar de la Primavera Gran.

- Play-back al Teatre Ateneu, entrades 

numerades i venda el mateix dia una 

hora abans al mateix Teatre.

Adreça: Passeig Verdaguer, 67

Tel. 93 803 3312
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Generalitat de Catalunya
Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies

 19 de maig - dissabte

* Poesia i swing

Exhibició de lindy-hop (swing) a càrrec 
d'Inno Arnau i Judit Clavero i recital poè�c 
al voltant de la vellesa i el pas del temps, 
organitzat per la “Galàxia poè�ca”

Hora: a 2/4 de 6 h de la tarda
Lloc: a l'Espai Cívic Centre - sala polivalent

 20 de maig - diumenge

* Espectacle musical de
 play-back i cloenda

Espectacle a càrrec del grup de play-back 
“Llum i Color”, de l'Associació de Gent 
Gran d'Igualada.
Any rere any, l'espectacle es va renovant i 
millorant per oferir al públic qualitat i 
elegància, amb músiques de sempre, però 
en especial dels nostres millors anys.

Hora: a les 6 h de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l' Ateneu 
Preu: 6 €  els socis (de l'Associació de Gent 
Gran d'Igualada), 7 € els no socis
Places limitades

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.
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PRIMAVERA 
GRAN 2018

De l’11 al 20 de  maig



 16 maig - dimecres

* Igualada, ciutat amiga de les
 persones grans

Amb la presència de la Sra. Carme Riera i 
Minguet, regidora del Departament 
d'Acció Social i Igualtat i de 
representants de la Diputació de 
Barcelona.
Sessió oberta a les persones que han 
col·laborat en les taules par�cipa�ves i a 
tothom que hi es�gui interessat. Es 
donarà a conèixer la proposta del Pla 
d'Acció d'"Igualada, ciutat amiga de les 
persones grans" seguint els criteris 
promoguts per l'OMS i elaborat amb el 
suport de la Diputació de Barcelona.

Hora: a les 11 h del ma�
Lloc: Espai Cívic Centre - Sala polivalent

*  Teatre: L'amor venia en taxi

A càrrec del Grup TEATRAL EGARENC  
del C.G.G. Terrassa - Centre

Hora: a les 5 h de la tarda
Lloc: C. C. d'Igualada - Casal del Passeig
Preu entrada: gratuïta
Places limitades

* Sopar de celebració de les
 persones que fan 80 anys

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

 13 de maig – diumenge

* Concert d'havaneres a càrrec
 del grup La Guingueta

Hora: a les 6 h de la tarda
Lloc: Parc de la Xemeneia de Cal Pasqual, 
a la cruïlla del carrer de Sant Carles amb 
el carrer dels Esquiladors.

 14  de maig - dilluns

*  Les residències i els centres
 de dia d'Igualada visiten el
 Museu de la Pell i la imatgeria
 popular de la ciutat

Ac�vitat dirigida a les persones grans de 
les residències i els centres de dia 
d'Igualada.

Hora: a les 10 h del ma�

* Cinefòrum:
 Paseando a Miss Daisy
 de Bruce Beresford

Pel·lícula que ofereix el Programa per un 
bon tracte a les persones grans de l'Obra 
Social “la Caixa” i posterior comentari 
per fomentar la comunicació, l'intercanvi 
d'opinions i el diàleg de les persones que 
hi par�cipin.

Hora: 2/4 de 5 h de la tarda
Lloc: C. C. d'Igualada - Casal del Passeig
Inscripcions: Entrada gratuïta, cal 
inscripció prèvia al Casal del Passeig. 
Places limitades

 11 de maig – divendres 

* INAUGURACIÓ
 de la PRIMAVERA GRAN
 2018

A càrrec  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, i el Sr. Enric 
Senserrich i Vives, president de 
l'Associació de Gent Gran d'Igualada. 
Tot seguit hi haurà concerts de la coral 
Cors Units, de Gòspel, d’acordió i 
bandoneó a càrrec del mestre Enrique A. 
Telleria.
Acabarem amb un pica-pica per a tothom.

Hora: a les 5 h de la tarda
Lloc: C. C. d'Igualada - Casal del Passeig.

 12 de maig – dissabte

* Concert  d'antologia de la
 sarsuela. Homenatge a la
 Sra. M. Teresa Roig Satorras

Els Amics de l'Òpera d'Igualada ens 
conviden a gaudir d'un concert amb una 
mostra de sarsueles molt conegudes.
A la mitja part, l'Associació de Gent Gran 
d'Igualada rebrà la Sra. M. Teresa Roig 
Satorras per fer-li un homenatge de la 
seva trajectòria professional a la nostra 
ciutat.

Hora: a les 6 h de la tarda
Lloc: Teatre Municipal l'Ateneu

 15  de maig – dimarts

* Excursió a Figueres:
 Museu Dalí i castell de
 Sant Ferran

Sor�rem d'Igualada i pararem a esmorzar 
a mig ma�. Al ma�, dividits en dos grups, 
uns faran una visita al Museu Dalí (teatre-
museu amb diferents sales amb obres i 
elements de l'ar�sta. També inclou la vista 
a l'exposició Dalí-joies) i els altres, la visita 
nostàlgica al castell de Sant Ferran, que 
inclou la visita del fossat, les contramines 
des de fora (amb jeep), les cavallerisses 
per dins i el pa� d'armes (a peu). 
En acabar, gaudirem d'un dinar conjunt en 
un restaurant ubicat en el mateix centre 
de Figueres, al costat del Museu Dalí. A la 
tarda, els dos grups faran les visites que 
no han fet al ma�.

Hora: a les 9 h del ma�
Lloc sor�da: estació d'autobusos
Arribada: cap a les 8 de la tarda
Preu: 39 €, que inclou autobús, entrades 
al museu i castell,  visites guiades i dinar.  
Places limitades.
Recomanacions: portar calçat còmode.

www.igualada.cat

 17  de maig - dijous

* Tertúlia:
 La moda de l'any de la picor

Entre setmana la roba de treballar i el 
diumenge, la de mudar. Quins hàbits de 
ves�r tenien abans les famílies? Es feien 
la roba a ca la modista o a cal sastre? En 
quines bo�gues de roba compraven? Una 
nova tertúlia per viatjar al passat i 
descobrir an�cs costums per conservar-
ne la memòria.
Moderadora: Magda Bartrolí
La tertúlia s'enregistrarà i es conservarà a 
la Biblioteca de la Memòria.

Hora: a les 11 h del ma�
Lloc: Biblioteca Central
Inscripcions: places limitades amb 
inscripció prèvia a la Biblioteca. Tothom hi 
pot assis�r com a públic.

* Excursió al mones�r de
 Sta. Maria de Poblet

Per a qui ho vulgui es farà missa, després 
visita al mones�r amb guia i dinar a 
l'Hostatgeria de Poblet.

Hora de sor�da: a les 9 h del ma�
Lloc de sor�da: passeig Verdaguer, 45  
(cantonada c/d'Òdena)
Arribada: cap a les 7 de la tarda 
Preu: 39 €, amb dinar, autocar i visita
Places limitades

* Sopar de celebració de noces
 d'or matrimonials

Hora: a les 8 h del vespre 
Lloc: Hotel Amèrica
Inscripcions: Gabinet d'Alcaldia i 
protocol, tel.93 803 1950, ext. 537

 18 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.

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

* Dinar de la Primavera Gran 

Amb la presència del Sr. Francesc Molina 
i Núñez, subdirector general 
d'Equipaments 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 Vives, 
president de l'Associació de gent gran 
d'Igualada.

Hora: a les 2 h del migdia i tot seguit, 
sorteig de diferents obsequis
Preu: 17 €  
Lloc: Casal del Passeig
Places limitades




