
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
SENDERISME:  
Dimarts 8 de gener   
Vallirana – Salt del Moro – Creu del Puig Vicenç 
Lloc i hora de trobada: Passeig Sant Joan / Diputació. A les 7,30h 
Durada del recorregut: 3.30h 
Tornada a Barcelona: 14h aproximadament. Grau de dificultat: mig 
Preu aproximat 8€ 
Inscripcions: 7 dies abans de la sortida* 
 

CINEMA:  
Dimecres 16 de Gener 
Pel·lícula: “Señor, dame paciencia”. 
Lloc i hora de trobada: Aula 8 a les 17h 

 Activitat lliure i gratuïta, aforament limitat. 
 

CAMINADES PER LA CIUTAT:  
Dijous 17 de gener 
Mercat i Barri de Sant Antoni 
Lloc i hora de trobada: Urgell-Manso. A les 10h 
Durada de la caminada: 2h 
Inscripcions: 7 dies abans de la sortida* 
 
CULTURA:  
Dimarts 22 de gener del 2019 
Visita a la fàbrica Anís del Mono 
Lloc i hora de trobada: c/ Mallorca, Metro Línia 2 
Inscripcions: Dijous 10 i 17 de gener de 10 a 12h 
No es faran degustacions. 
Preu de l’activitat: 10 €     
 

Nou horari d’atenció, els dijous de 10 a 12h. 

 
 
   
 
                                                                                                   

 
 
 

 

    
 
 

FULL INFORMATIU 

 

Espai de Gent Gran Sagrada Família 
c/Mallorca 425, 5a planta 
Tel. 932 562 831 
safa@gentgraneixample.cat 
 

Jocs florals – diada de Sant Jordi 2019 
La Comissió de Cultura de l’Espai de Gent Gran de la Sagrada Família convoca la 1a edició del 
Certamen Literari de Relat Breu, obert als socis/sòcies. Els treballs hauran de ser originals, en prosa i 
en català/castellà. L’extensió no podrà sobrepassar 2 pàgines DIN-A4 a una sola cara i doble espai. El 
tema és lliure. 
Els treballs es podran presentar fins al 14 de març del 2019 a la Comissió de Cultura. 
Properament es publicaran les Bases del Certamen en el tauler d’anuncis de l’Espai, així com tota la 
informació complementària. 
La Comissió de Cultura us anima a participar-hi, i estarà a disposició dels socis i sòcies tots els dijous, 
de 10 a 12 h a l’oficina de l’Espai. 

 

http://www.gentgraneixample.cat/


EXCURSIONS I VIATGES:  
Dissabte 26 de gener del 2019 
Visita a Valls. Dia de calçotada 
Lloc i hora de trobada: c/ Mallorca-Lepant a les 8h 
Inscripcions: dimarts 8 i dimecres 9 de gener del 2019 i tots els dimarts i dimecres de 17 a 19h 
Preu de l’activitat: 40€ 
 

Dissabte 23 de febrer del 2019 
Visita al museu del tren en miniatura d’Igualada.  
Lloc i hora de trobada: c/ Mallorca-Lepant a les 8h 
Inscripcions: dimarts 5 i dimecres 6 de febrer del 2019 i tots els dimarts i dimecres de 17 a 19h 
Preu de l’activitat: 36€ 

 
NORMATIVA D’INSCRIPCIONS PER A EXCURSIONS I VIATGES 

 

1.- No es farà cap reserva prèvia al pagament de l’excursió o viatge 
2.- La plaça de l’autocar s’assignarà en el moment en que el soci/òcia porti el comprovant  
de l’ingrés bancari i sempre per ordre de presentació. 
3.- Una vegada assignat el seient de l’autocar no es farà cap modificació. 
L’Espai es reserva el dret de fer modificacions per a millorar el bon funcionament quan  
sigui necessari. 
Per més informació adreceu-vos a l’horari de la comissió. 
 
COMISSIÓ INTERGENERACIONAL 
Vols participar de les activitats amb el casal infantil? 
Volem realitzar tallers amb els nens i nenes de l’Espai Infantil 

       US ANIMEM A PARTICIPAR EN LA COMISSIÓ INTERGENERACIONAL 
 

PROGRAMA DE SALUT: 

• CURS MEMÒRIA * 

Inscripcions: dimecres 9 de gener de 10.30 a 12.30h.   
 

• TALLER DE PREVENCIÓ DE CAIGUDES EN LES PERSONES GRANS * 

Inscripcions: A partir del 7 de gener fins al 22 de febrer i fins exhaurir les places, de 

10.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30h. 
 

(*) Per a més informació sobre aquests tallers, consultar el Programa de Salut del Districte. 
 

                   

      * Dades d’interès del Programa de Salut del Districte 
Per participar a les caminades i/o senderisme, us podreu inscriure 7 dies abans de la sortida a qualsevol 
Espai de l’Eixample, per telèfon o bé presencialment. Per a més informació podeu dirigir-vos a l’Espai o 

consultar la web web.gentgraneixample.cat 
           

        
COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I REVISTA 

Necessitem articles per a la “NOSTRA REVISTA” de Juny Anima’t!!! 
 

Textos en un arxiu Word d’unes 380 paraules. Tots els temes excepte de política i religió. 
Podeu enviar-los a: fullinformatiuirevista.sf@gmail.com 

Teniu temps d’enviar-los fins el dia 10 de Març 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
Les Comissions d’Activitats 

 
                                                                                                                                

http://www.gentgraneixample.cat/

