L’Ajuntament d’Alella es complau a convidar
a totes les persones grans, familiars i amistats a participar
al reconeixement del poble a les seves grans persones.

NOCES D’OR
Feu 50 anys de casats? Us volem felicitar! Busquem parelles
que durant aquest any 2021 o bé el 2020 hagin celebrat o celebrin les noces d’or. Farem un homenatge el diumenge 6 de
juny de 2021 durant el 79è Dinar d’Homenatge a la Vellesa al
restaurant Can Cabús.
Condicions: persones empadronades a Alella o ser sòcies de
l’Associació Gent Gran Can Gaza i que han fet o faran 50 anys
de casats durant el 2020 i 2021.
Informació i inscripcions: fins al 7 de maig cal portar una
fotocòpia del llibre de família o el certificat literal de matrimoni
de l’Ajuntament a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) o a
l’Associació Gent Gran Can Gaza (93 540 05 21).

Organitza

DE LA
GENT GRAN
ACTIVA
Del 29 de maig al 15 de juny de 2021
alella.cat/jornadesgentgran

Amb la col·laboració de

COMPLEX ESPORTIU

Associació de Dones Montserrat Roig
Associació Dones Solidàries d’Alella
Associació Gent Gran Can Gaza
Complex Esportiu Municipal
Coral Municipal d’Alella
Coral Polifònica Joia d’Alella
Escola Bressol El Campanar
Estudiants del Programa d’Inserció Professional del Baix Maresme
d’oficina i atenció al públic i 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
Llar d’infants municipal Els Pinyons
Montessori Village Maresme
Òmnium Cultural
Residència Alella Mar
Residència El Montseny
Residència Els Rosers
Residència Les Hortènsies

Accés gratuït durant les jornades per a les persones majors de
60 anys. Es podrà fer ús dels vestuaris, piscina, sauna i jacuzzi,
així com la resta de serveis del Complex. L’horari és de dilluns
a divendres, de 7 a 21 h, ininterrompudament, dissabte és de
8 a 20 h i diumenge és de 9 a 14 h. Cal portar el DNI i facilitar
les dades en el moment de demanar cita prèvia trucant al 93
555 18 95.

11è ‘RELATS DES D’ALELLA’
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alella.gentgran@alella.cat
Tel. 93 540 05 21 / 627 069 628

Volem donar a conèixer les vostres
històries, vivències, anècdotes,
records... Tots els relats seran
recopilats en una publicació. La
temàtica és lliure, escriptura en
prosa en català o castellà.
Cal lliurar el relat a la Biblioteca
Ferrer i Guàrdia abans del 14 de
maig a les 20h (Hort de la Rectoria,
2 · Tel. 93 555 90 55)

DISSABTE 29 DE MAIG
h – Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
•12
Paraules des d’Alella. Les persones que han participat a l’edició del

llibre “Relats d’Alella” d’enguany, posaran veu al seu relat. Compartiran el
gust per la lectura i l’escriptura, tot recordant les vivències de les persones
grans del poble.
Inscripció gratuïta. Places limitades sense seient assignat.

DIUMENGE 30 DE MAIG
h – Plaça Can Patatina
•12
Concert de corda amb el grup Quartet Maresme. Amb la col·laboració d’Òmnium Cultural.
Inscripció gratuïta. Places limitades sense seient assignat.
DILLUNS 31 DE MAIG
h – Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
•12
Inauguració de les 13es Jornades de la Gent Gran Activa.

Obertura de les jornades amb la presència de Marc Almendro i Campillo,
alcalde d’Alella. Passi del vídeo del pregó que donarà el tret de sortida a
les 13es Jornades de la Gent Gran Activa. Hi haurà exhibició de balls en
línia i country.
Inscripció gratuïta. Places limitades sense seient assignat.

DIUMENGE 6 DE JUNY

•13.30 h – restaurant Can Cabús

nou t!
a
form

79è Dinar d’Homenatge a la Vellesa
Gaudirem d’un menú especialment elaborat per a l’ocasió. L’acte serà
amenitzat per la mestra de cerimònies i polifacètica actriu Sara Sansuan
que ens acompanyarà durant el dinar i que a la sobretaula ens interpretarà un monòleg que de ben segur ens farà passar una bona estona. Per
finalitzar tindrem una actuació sorpresa. El dinar té una capacitat limitada
i es farà amb totes les mesures de prevenció per la COVID-19 vigents del
moment.
Preu: 15€ per a persones a partir 65 anys, 30€ per a familiars i
acompanyants.
Caldrà inscripció prèvia i la confirmació de la plaça es confirmarà
personalment per poder realitzar el pagament a posteriori.
Si s’esgoten les places es farà llista d’espera per poder fer una
segona convocatòria en cas de que aquesta sigui superior a 30
persones.
Pre-Inscripcions del 23 d’abril al 7 de maig a:
On-line: alella.cat/jornadesgentgran
Presencial: a l’Oficina de Turisme de dimarts a diumenge de 10 a 14.30 h.
i divendres i dissabte de 15.30 a 17.30 h.
Places limitades.

h – Pavelló Municipal Abelardo Vera
•9.30
Marxa nòrdica. Recorregut de 8-10 km de Marxa nòrdica. El material per

En la rebuda d’inscripcions pel dinar es tindran en compte les següents
criteris d’inscripció:
1. Segons ordre d’inscripció
2. Persones empadronades a Alella
Un cop confirmada la plaça el pagament es realitzarà a l’Oficina de
Turisme amb targeta bancària.

h (1a sessió) i 18 h (2a sessió) – Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
•16
Cinema. Un golpe con estilo. Durada: 96 min.

DIMECRES 9 DE JUNY

DIMARTS 1 DE JUNY

dur a terme el taller es lliurarà en el moment de realitzar l’activitat. Activitat
conduïda pel personal tècnic de la Regidoria d’Esports.
Inscripció gratuïta. Places limitades.

Són amics de tota la vida. I ara que travessen la tercera edat ja estan
jubilats. Però en comptes de viure aquesta etapa amb tranquil·litat, estan
desesperats perquè els hi han tret el pla de pensions i no tenen diners.
Sense por a res, els tres decideixen atracar un banc. El mateix que s’ha
quedat els seus estalvis de tota la vida laboral.
Inscripció gratuïta. Places limitades sense seient assignat.

h – Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella i Instagram Live @alellajove
•18
Les joves alcem la veu. Des de l’Espai Jove entrevistarem dues
parelles d’avis i àvies i nets i netes per parlar de la importància de
la relació entre dues generacions diferents i tot allò que ens aporta
l’enfortiment d’aquest vincle.
Inscripció gratuïta. Places limitades sense seient assignat.

DIVENDRES 11 DE JUNY
h – Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
•19
Òpera i Eròtica. La veu de l’erotisme, un espectacle de

l’alellenca Sílvia Roqueta.
Anhels, fantasies i pensaments més íntims de Regina (soprano) són
atesos i expressats oberta i valentament a través del seu Alter Ego
(mezzosoprano) en un viatge sensual i sensorial ple de força, bellesa,
elegància, sensualitat, transgressió i empoderament que la portaran a
l’alliberament i catarsi personal. Un plaer per als sentits.
Direcció d’escena: Susana Egea
Soprano: Sílvia Roqueta
Mezzosoprano: Susana Torregrosa
Pianista
Preu: Entre 7 i 9 € (7 € 1a fila visió reduïda, 7,50 € a partir de 65 anys, 9 € preu
general). Places limitades. Venda d’entrades només Presencial.
DIMARTS 15 DE JUNY

h – Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
•18
Les veus de l’experiència. Taula rodona amb el testimoni de les ale-

llenques Fina Soler, Àngels Soler, Rosa González i Montserrat García que
ens parlaran de la seva experiència vivencial com a dones després de la
jubilació i del seu paper dins la Taula rodona conduïda per Anna Alfaro
Lucas, graduada en Humanitats i periodista.
Inscripció gratuïta. Places limitades sense seient assignat.

INSCRIPCIONS
On-line: alella.cat/jornadesgentgran
Presencial: a l’Oficina de Turisme de dimarts a diumenge de 10 a 14.30 h.
i divendres i dissabte de 15.30 a 17.30 h
Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella: A taquilla una hora abans de
l’acte sempre i quan quedin entrades disponibles.

