RESUM D’ACTIVITATS

CASAL DE LA GENT GRAN 2003

GIMNÀSTICA :
Aquesta activitat s’ha fet al llarg de tot el curs. Una hora setmanal amb una monitora.
XERRADES :
26/11/03 – “Els bolets i el fet boletaire a Catalunya” a càrrec del Sr. Antoni Rovira i
subvencionada per la Generalitat.
10/12/03 – “Les malalties respiratòries cròniques” a càrrec del programa “La Marató” TV3.
CONFERÈNCIES :
Abril 03 – “5è Congrés Nacional de la Gent Gran” al Palau de Congressos de Catalunya.
07/05/03 – Drets i Deures de la Gent Gran a l’Auditori-Teatre de Sant Cugat del Valllès.
01/10/03 – Assistència a la programació del Dia Internacional de la Gent Gran al Palau Sant
Jordi de Barcelona.
CURSETS :
. Continuació dels treballs manuals a càrrec de Montse Roldan. Es porta a terme tot el curs,
realitzant-lo dos cops al mes.
Juny 03 – S’acaba el taller de memòria (amb grups) portat a terme desde l’Ajuntament.
CELEBRACIONS :
17/12/03 : Vàrem celebrar el Nadal amb un deliciós berenar-sopar i també es va fer l’amic
invisible com és tradició.
També celebrem sants i aniversaris alguns dimecres durant l’any.
SORTIDES :
27/02/03 : Sortida sorpresa al restaurant Bogart de Calaf.
15/05/03 : Sortida a Girona a visitar “Temps de Flors 2003” al barri vell.
26/06/03 : Sortida a Blanes-Lloret per una demostració i venda d’articles (organitzada per
l’agència Ibericatur de Blanes).
16/10/03 : Sortida a Tarragona per anar a veure el Monestir de Poblet i el “Museu dels carros i
eines del camp” a Valls.
JOCS :
Cada setmana es fan jocs de taula i es juga a la petanca.
EXPOSICIONS :
Maig de 2003 : Tercera mostra de manualitats dels treballs que s’han fet durant el curs 20022003.
VARIS:
12/12/03 : Un grup del Casal d’Avis, prepara i deixa exposat un arbre de Nadal i un Pessebre
fets a partir dels treballs portats a terme en el taller de manualitats.
. Setembre 03 : Es deixa acabat el recull escrit titulat “Eines del segle XX per les diferents feines
del camp i de la casa”, i editat amb la collaboració de l’Ajuntament.

