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Dilluns  dia 31 d’agost  
A les 18h al local Recreatiu (Piscina) 
Inauguració de la XII SETMANA DAURADA  -Presentació a càrrec de la                                  
Regidora de Benestar Social, inauguració de la setmana a càrrec de la Il·ltre. 
Sra. Maria Senserrich, diputada del Parlament de Catalunya i tancament a 
càrrec de l’Il·lm. Sr. Josep Parera, Alcalde de la Llacuna. 
Seguidament,  concert de l’ ORQUESTRA MEDITERRÀNIA. 
En acabar hi haurà aperitiu amb llesquetes de pa, embotits i cava per a tots 
els assistents. 
 
Dimarts  dia 1 de setembre  
A les 18:30h, al local recreatiu (Piscina) 
Conferència: “EL FUTBOL FACTORS EMOCIONALS, ECONÒMICS I POLÍTICS” 
a càrrec del Sr. Francesc Rovira   
Seguidament:  BINGO amb  regals  originals   
Per acabar s’oferirà pa amb tomàquet amb embotit i vi del país i músic.  
 
Dimecres  dia 2 de setembre  
A les 18:30h, al local recreatiu (Piscina) 
Taula rodona: “ATENCIÓ A LA GENT GRAN” 
Ponents: Sra. Ramona Travé,  presidenta del Casal, Sra. Núria Colomer, 
treballadora social i Sra.Carme Freixas,  dinamitzadora del casal, coordinant 
la taula la Sra. Cristina Poch, regidora de Benestar Social.    
Seguidament,  “ESPECTACLE DE MARIACHIS” 
En acabar s’oferirà: pa de pessic i xocolata (gentilesa de Cal tiquets)  
 
Dijous dia 3 de setembre    
EXCURSIÓ “Llacs de la Cerdanya catalana i francesa” 
Sortida a les 8h de matí, dinar a Puigcerdà i tornada sobre les 20h del 
vespre. (programa a part) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Divendres dia 4 de setembre 
A les 18:30h al local Recreatiu (Piscina) 
Actuació:  “MANEL EL MAG”  
Seguidament, hi haurà pastes i cava per 
tothom. 
 
Dissabte dia 5 de setembre  
A les 19h al local Recreatiu (Piscina) 
SARDINADA amb pa amb tomàquet, vi i postres (Preu: 3€) 
A continuació: HAVANERES I RON CREMAT amb el grup d’havaneres: 
“HAVANA XICA” 
 
Diumenge dia  6 de setembre 
A les 12:30h, SANTA MISSA Cantada pel COR PARROQUIAL  
Reconeixement a les persones que durant el 2015 celebren els 100 anys. 
Seguidament, CONCERT CORAL “LA CUITORA”   
A les 14h,  ESPLÈNDIT DINAR DE GERMANOR al local Recreatiu (piscina) 
En el transcurs d’aquest acte, s’homenatjarà als matrimonis que hagin fet 
les noces d’or des de juliol de 2014 a setembre de 2015. 
En acabar, actuació del Grup Local  “DIA I NIT” 
 
 
Tancament de la XII Setmana de la Gent Gran a càrrec de la Regidora de 
Benestar social i de L’Alcalde de la Llacuna. 
Lliurament obsequi a totes les persones mes grans de 65 anys que  
assisteixin al dinar. Gentilesa de la Exregidora, Sra. Santas de Blas. 
 

 

 

 

 



 

 

Nota important:  

Les persones que vulguin anar a l’excursió del dijous dia 3 de setembre, 
també s’hauran d’apuntar al casal de la Gent Gran abans del dia 2 de 
setembre.  
 
Les persones que vulguin assistir al dinar de germanor en homenatge a la 
Gent Gran, que es farà el dia 6 de setembre, es podran apuntar abans del 3 
de setembre. 
 
Per la sardinada que es farà dissabte dia 5 de setembre, s’hauran d’apuntar 
abans del dia 3 de setembre. 
Les persones que tinguin dificultats per accedir al local, se’ls proporcionarà 
transport.  
TOTS ELS ACTES SON OBERTS A LA PARTICIPACIÓ DE TOTHOM 

Esperem que gaudeixin d’una gran setmana!  

 

ORGANITZA    COL·LABORA 
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Fotografia: Font del Pla Novell 

 

“Em feia por fer-me gran, fins que vaig entendre que guanyava coneixement dia a dia” 

Ernest Hemingway, Nobel de Literatura 1954 

Del 31 d’agost al 6 de 

setembre 2015 

 

 

 
 

Regidoria de Benestar Social 
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CASAL DE LA GENT GRAN 


