CASAL DE LA GENT GRAN
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008
Com cada any us fem arribar la memòria de les activitats del 2008.
La Junta i els col·laboradors de l'A.C.R. de Fals han continuat treballant de
valent per tal de poder oferir, a xics i grans, la possibilitat de participar i
gaudir de múltiples i diverses activitats organitzades a l'entorn del Casal, i
també de cara enfora.
A continuació es fa una relació dels actes duts a terme durant l'any 2008,
reunits en grans blocs.
____________________________________________________________

TALLERS:
____________________________________________________________
GIMNÀSTICA
Aquest taller s’ha fet al llarg de tot el curs

MANUALITATS
Aquest taller s’ha fet al llarg de tot el crus

PINTURA
Aquest taller s’ha fet al llarg de tot el curs

INFORMATICA
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2 cursos d’iniciació i aprofundiment
Aquest taller s’ha fet al llarg de tot el crus
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XERRADES:
_____________________________________________
18/02/08

“ CULTIUS ECOLOGICS “
A càrrec del Sr. E. Gimferrer.

06/03/08

“ L’ESTALVI “
A càrrec del Sr. LL. Rodie

02/06/08

“ APICULTURA “
A càrrec dels Srs. F. Cots i V. Guitart

11/12/08

“ MALALTIES MENTALS GREUS ”
Xerrada de la marató de TV3

EXPOSICIONS :
_____________________________________________
El mes de Juny i dins el marc de la Festa Major.
IX mostra de manualitat dels treballs i pintures que
s’han fet durant el curs.

JOCS :
_____________________________________________
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CAMPIONAT DE PETANCA.
10/07/08 Dins del marc de la Festa Major
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Cada setmana es fan jocs de taula i al aire lliure es juga
a la petanca

ESPECTACLES :

12/05/08 a les 6 de tarda representació de l’ obra de
teatre “ GENTE BIEN “
a càrrec de l’Ass. Viure i
Conviure del Casal de Manresa.
_____________________________________________

FESTE I CELEBRACIONS :
_____________________________________________
FESTA DE LA GENT GRAN
26/10/08 es va celebrar un any més. Una comissió
formada pels pobles de Camps, Fonollosa, Canet de
Fals i Fals, va organitzar la vintena Festa de la Gent
Gran que va tenir lloc a Fonollosa
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Altres celebracions : Sant Jordi, Sant Joan, aniversaris
festa fi de curs, festes nadalenques i altres tradicionals.
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_____________________________________________

SORTIDES :
_____________________________________________
28/03/08 Calçotata a Breda
25/04/08 Sortida al teatre a Barcelona “ MAMMA MIA “
22/05/08 Sardinada a Llança
26/06/08 Excursió sorpresa
30/10/08 Castanyada a Puigcerdà
_____________________________________________

CAMINADES :
_____________________________________________

Durant els mesos de Juliol, Agost i Setembre els
dimecres s’han fet 13 caminades per diferents indrets
de Fals i l’entorn
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La cloenda de les caminades es va fer amb un dinar a
les Torres de Fals i per acabar una cantada a càrrec
del grup d’havaneres de l’ass. “ VIURE I CONVIURE “

Carrer Escoles, s/n

Tel. 93 836 8003
08259-FALS
(Barcelona)
Email: acrfals@gmail.com www.acrfals.com

CASAL DE LA GENT GRAN
MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2008

AGRAIMENTS
La Junta de l’Associació Cultural i Recreativa de Fals vol donar les gracies,
als col·laboradors, socis, entitats, i tothom en general, donat que sense
l’ajut i participació de tots seria molt difícil porta a terme la tasca de
l’associació. Gracies.
Aquestes han estat les activitats que durant l’any 2008 ha organitzat
l’Associació Cultural i Recreativa de Fals pel casal de la gent gran
Esperem que tothom n’hagi pogut gaudir i que l’any 2009 sigui igualment
enriquidor.
LA JUNTA DIRECTIVA DE L'ACR DE FALS
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Fals, a 23 de gener de 2009
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