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Un any més Montbui celebrarà la 
seva Setmana de la Gent Gran, un 
conjunt d’activitats que s’organitzen 
des de l’ajuntament i des del Casal 
de la Gent Gran amb tota la vo-
luntat d’aconseguir que siguin ben 
profitoses per a un col.lectiu tan 
important com són els nostres avis 
i àvies.
Enguany hi destaca el reco-
neixement especial que es farà a 
aquelles parelles del municipi que 
portin 50 o més anys de casats o 
de convivència. Sens dubte serà 
un acte entranyable en el marc 
del Dinar de la Gent Gran.No hi 
faltaran xerrades, excursions, balls, 
música... Els desitgem que puguin 
gaudir amb tots i cadascun dels 
actes i que els aportin la diversió i 
alegria esperades. 
Una salutació i els esperem a tots !

Teo Romero, alcalde

Del 29 de setembre al 5 d’octubre 
s’organitza la 17a Setmana de la 
Gent Gran de Montbui. Aquests 
dies estan pensats perquè tots 
pogueu gaudir i participar en 
grup, amb una sèrie de propostes, 
espectacles, tallers i activitats que 
esperem siguin del vostre interès. 
Un dels objectius que busquem és 
aconseguir la màxima participació 
i implicació de la Gent Gran, amb 
propostes que fomenten estils de 
vida actius, sempre en col.laboració 
amb el Casal de la Gent Gran. Des 
de fa molts anys, i ja en van 17, la 
Setmana de l’Avi és un referent per 
al col.lectiu de la Tercera Edat de 
Montbui, i volem que ho segueixi 
sent, comptant amb la vostra parti-
cipació.

Una salutació ben cordial.

Aurora Fernández, regidora de 
Tercera Edat

Afrontem una nova Setmana de la 
Gent Gran amb la il.lusió de tornar 
a organitzar activitats que puguin 
agradar els avis i àvies de Montbui. 
El programa d’activitats manté 
aquelles propostes tradicionals i 
que any rere any agraden, com la 
sortida fins el Nucli Antic, l’excursió, 
el play-back, entre d’altres. I com 
no, el Dinar de l’Avi, que és, any 
rere any, la nostra gran trobada de 
germanor, enguany amb l’afegit 
de l’homenatge a les parelles que 
porten 50 o més anys de casats o 
convivint-hi. 
Des del Casal seguirem esmerçant 
esforços i coneixement per poder 
fer possible que el màxim nombre 
de montbuiencs i montbuienques 
gaudeixen amb uns dies que estan 
pensats per al seu gaudi.
Esperem que ho passeu molt bé.

Joan Compte, president del 
Casal de la Gent Gran
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17a SETMANA DE LA GENT GRAN
                 Del 29 de setembre al 5 d’octubre

DILLUNS 29 DE SETEMBRE

9 h. EXCURSIÓ a peu al Nucli Antic pel camí rural. 
Lloc de sortida: CCC La Vinícola.

Lliurament de la placa conmemorativa al matrimoni 
de més edat del Nucli Antic format per Jaume Cas-
tanyé Font i per Rosa Brufau Calaf

A continuació: Ball amb Jordi Soler

LLOC: Ateneu Cultural i Recreatiu del Nucli Antic

(no cal portar esmorzar)

17 h. XERRADA  a càrrec de les infermeres del CAP: 
“Qualitat de vida”

En finalitzar hi haurà un petit refrigeri per als assis-
tents.

LLOC: CCC Vinícola

DIMARTS 30 DE SETEMBRE

8.45 h. EXCURSIÓ a Caldes d´Estrac, municipi marí-
tim conegut per les seves aigües termals. Es farà la 
visita guiada cultural “Caldes d´Estrac: poetes, per-
sonatges i llegendes” i es passejarà per aquesta vila 
del Maresme.

La sortida serà a la parada del bus del forn Alemany 
i l´altre davant calçats Grup 2. Durant el trajecte es 
farà una parada per esmorzar. 

14h. Desplaçament a Platja d´ Aro per dinar en un 
famós restaurant. Per cloure, Gran ball fi de festa.

Preu de la sortida: 29’50 euros
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DIMECRES 1 D’OCTUBRE

17 h. Actuació de Marta Escudero: “Historias de 
Grandes Sabios”. En cloure l’acte s’oferirà un petit 
refrigeri als assistents.

LLOC: CCC Vinícola

DIJOUS 2 D’OCTUBRE

18h. Ball amb Elisabeth Mayoral

Lloc : CCC La Vinícola

19:30h. Lliurament dels Premis de les següents competi-
cions: Bingo, remigio, dòmino i petanca.

Les competicions es jugaran els dies 22, 23, 24 i 26 de 
Setembre.

Lloc: CCC La Vinícola

DIVENDRES 3 D’OCTUBRE

18h. PlayBack de llum i color a càrrec del grup Casal de la 
Gent Gran d´Igualada

Lloc: CCC La Vinícola

DISSABTE 4 D’OCTUBRE

11h. Joc de bitlles als jardins de la Vinícola (darrera 
L´Ajuntament). Vine i aprén a jugar a bitlles: atreveix-
te!!. En finalitzar, petit refrigeri. 

18h. Actuació de la monologuista Mayte Carreras, 
famosa per les seves caracteritzacions de personat-
ges

Lloc: CCC La Vinícola

 



                             HOMENATGE ESPECIAL “NOCES D’OR”

                              HOMENATGE ESPECIAL “NOCES D’OR”

   També seràn homenatjats els matrimonis que hagin fet més de 50 anys de casats. 

   Tots aquells matrimonis que portin 50 o més anys de casats i/o convivència en comú 

   poden inscriure’s abans del 19 de setembre a l’Ajuntament omplint la corresponent sol.licitut.

DIUMENGE 5 OCTUBRE

12:30h. Missa en honor de tota la gent gran del 
municipi. 

Lloc: Església de Sant Maure

14h. Gran dinar amb una divertida animació i lliura-
ment de plaques conmemoratives al matrimoni de 
més edat del nucli urbà, format pels senyors:

Emilio Hernàndez Buto i Dolores Domínguez Cruz

Després de dinar Gran Ball amb el grup TOP 
MUSIC´S

Lloc: Poliesportiu de Can Passanals

Preu 10 euros

(NOTA: El preu del dinar i tots els espectacles és 
de 10 euros per persona.

Es podran comprar el tiquets abans del 2 d´octubre, 
tots el dijous i diumenges a la taquilla del ball de la 
Gent Gran a La Vinícola, i també a la Caixa de Ca-
talunya de Montbui).
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