RESUM DE LES ACTIVITATS DEL
CASAL DE LA GENT GRAN
(CURS 2001-2002)
GIMNÀSTICA :
Aquesta activitat s’ha fet al llarg de tot el curs. Una hora setmanal.
XERRADES :
15/02/01 – “Osteoporosis” a càrrec de la Dra. Roser Tuneu.
06/06/01 – “L’Euro” a càrrec del Sr. Joan Manel Cabezas, antropòleg i llicenciat en geografia i
història.
21/11/01 – “La Sida” a càrrec del programa “La Marató” de TV3.
CURSETS :
GANXET : Aquest curs el vam fer nosaltres i va tenir una durada de 12 setmanes.
PINTURA : Va consistir en pintar les figures que s’havien fet en el curset de fang i d’altres
coses que la gent va portar. Va tenir una durada de 4 setmanes (8 h en total).
PAPIROFLÈXIA I TREBALL AMB PAPER : Cures fet entre nosaltres amb una durada de 8
setmanes.
ESTANY : Ha consistit en fer petits adorns amb estany, amb una durada de 4 setmanes, però
degut a l’èxit que ha tingut, es va acordar tornar-lo a fer el curs vinent.
CELEBRACIONS :
20/12/01 : Vàrem celebrar el Nadal amb una cantada de nadales, fent cagar el tió i amb un
deliciós berenar-sopar.
SORTIDES :
12/01/01 : Es va anar a Salelles a veure la funció : “Salelles Fum, Fum, Fum”.
29/04/01 : Sortida a Cervera per anar a veure “La Passió”.
17/05/01 : Sortida a Manresa per visitar La Cova i La Seu.
28/06/01 : Sortida a Sant Feliu de Codines al “Cim d’Àligues” i a Palau de Plegamans al Museu
Folch i Torres.
09/10/01 : Es va anar a Barcelona per visitar-hi el Port Vell, El Poble Espanyol i el Museu i
installacions de Can Barça.
JOCS :
Tots els dimecres hi ha grups de persones que juguen a diferents jocs de taula i també, quan
no fa fred, hi ha un grup que surt a jugar a la petanca.
EXPOSICIONS :
Juny de 2001 : Primera mostra de manualitats fetes al Casal de La Gent Gran.
Maig de 2002 : Segona mostra de manualitats.

