
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 
FESTES I BALLS 
 

Dimecres 24 d’abril del 2019: Celebrem la Festa de la Primavera 
Celebrarem la primavera amb ball, berenar i música en viu. 
Lloc i hora: Sala d’actes del Centre Cívic. C/ Provença 480. De 17 a 20h 
Inscripcions: Dimarts 9 d’abril de 10 a 12h, dimecres 10 i dijous 11 d’abril de 16:30 a 18:30h al despatx 
Preu de l’activitat: 4 € 
Activitat oberta fins assolir l’aforament. Es necessari presentar el carnet de soci/òssia 
 

Dijous 2 de maig del 2019: Ball de Festa Major 
Com sempre, el nostre Espai col·laborarà amb la Festa Major amb un ball a l’aire lliure i música en viu. 
Lloc i hora: Av. Gaudí-Provença i Marina de 17 a 20h. Si plou, es farà a l’Espai, Aula 8 5a. planta 
Preu de l’activitat: Gratuïta 
 

RELACIÓ I PARTICIPACIÓ 
 

Dimecres 24 d’abril: Xerrada “mantenir una llar segura” 
Lloc i hora: Aula 8 de l’Espai Gent Gran Sagrada Família a les 17:30h. 
Activitat oberta fins assolir l’aforament 
 

CAMINADES I SENDERISME 
 

Caminades per la Ciutat. Història del correu a Barcelona 
Dijous 11 d’abril. 
Lloc i hora de trobada: Plaça d’Urquinaona -  C/ Jonqueres. A les 10h 
Durada de la caminada: 2 hores 
 

Senderisme. Santa Fe del Montseny - Turó de l’Home 
Dimarts 2 d’abril. 
Lloc i hora de trobada: Passeig de Sant Joan / Diputació a les 7:30h. 
Tornada a Barcelona 14:30h. 
Grau de dificultat mig. Transport en autocar*. 
 
 
 
 

PROGRAMA DE SALUT (3er trimestre) 
 

Taller de primers auxilis adreçat a les persones grans. 
Del 2 de maig al 6 de juny, els dijous d’11 a 12:30h. 
Lloc i hora: C.C. Sagrada Família. C/ Provença 480, polivalent 1 
Inscripcions: de dilluns 1 fins al divendres 26 d’abril, fins a exhaurir les places. 
Places limitades 
 

Taller d’entrenament per la memòria. 
Del 26 d’abril al 7 de juny, els divendres de 10:30 a 12h. 
Lloc i hora: Espai Sagrada Família. C/ Mallorca 425 4a pl. aula 5. 
Inscripcions: divendres 12 d’abril de 10:30 a 12:30h.al despatx 5a. planta 
Places limitades 
 

Xerrada productes de suport per a persones grans: 
Lloc i hora: Espai Sagrada Família. Dimecres 22 de maig a les 17h.  

Inscripcions: A partir del 29 d’abril i fins exhaurir places. 

FULL INFORMATIU 

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

safa@gentgraneixample.cat 
 

 

* les sortides de senderisme en les que el desplaçament està programat en autocar, el cost del mateix 
s'assumeix des de el Programa de Gent Gran i per tant aquestes sortides no tindran cost de desplaçament per les 
persones participants. 

 

http://www.gentgraneixample.cat/
http://www.gentgraneixample.cat/


CINEMA:  
 

Pel·lícula: El exótico Hotel Merigold 2  
Dimecres 10 d’abril  
Lloc i hora: C/ Mallorca 425-433, Sala Gran (aula8) 5a. planta. 

 Activitat lliure i gratuïta, aforament limitat.  
Per a més informació podeu adreçar-vos al despatx de l’Espai 

 
CANT CORAL 
 

Dijous 25 d’abril : Cantada de la Coral Il·lusió i Caliu 
Lloc i hora: Espai Esquerra. C/ Rosselló 78 a les 10:30h. 
Observacions: Espai limitat. 
Activitat lliure i gratuïta  
                          

EXCURSIONS I VIATGES:  
 

Dissabte 27 d’abril del 2019: Visita al museu de puntes i fira modernista de l’Arboç 
Lloc i hora de trobada: C/ Mallorca-Lepant a les 8h. 
Inscripcions: dimarts 2 i dimecres 3 d’abril i tots els dimarts i dimecres de 17 a 19h. 
Preu de l’activitat: 39 € 
 
Del 27 de maig al 2 de juny del 2019 Estada a Santa Susanna 
Lloc i hora de trobada: C/ Mallorca-Lepant a les 11:00h. 
Inscripcions: dimarts 7 i dimecres 8 de març i tots els dimarts i dimecres 
de 17 a 19h. 
Preu de l’activitat: HD (habitació doble) 177 € 
           HI ( habitació individual) 285 € 
           HT ( habitació triple) 159 € 
 
 
Dies 14, 15 i 16 de juny del 2019: Festa major a La Molina 
Lloc i hora de trobada: C/ Mallorca-Lepant a les 16:00h. 
Inscripcions: dimarts 21 i dimecres 22 de maig i tots els dimarts  
i dimecres de 17 a 19h. 
Preu de l’activitat: HD (habitació doble) 150 € 
           HI ( habitació individual) 190 € 
Tassa turística 1€ a l’hotel 
 
 
Del 30 de juny al 6 de juliol del 2019: 
Estada a Praga i la república Txeca 
Lloc i hora de trobada: per definir. 
Inscripcions: dimarts 7 i dimecres 8 de març i tots els dimarts i dimecres 
de 17 a 19h. 
Preu de l’activitat: HD (habitació doble) 1250 € 
           HI ( habitació individual) 1250 € + 35€ per nit 
 

Per a més informació us podeu adreçar els dimarts i dimecres en l’horari de la comissió 
 
 
 
 
 
 

SETMANA SANTA 

 
INFORMEM, que aquest any per Setmana Santa l’Espai romandrà tancat els dies 18, 19 i 22 d’abril,  
disculpeu les molèsties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 
                                                                                                         Les Comissions d’Activitats 

                                                                                                                         

 

NORMATIVA D’INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS PER A EXCURSIONS I VIATGES 
Per a obtenir tot la informació referent a la nova normativa si us plau adreceu-vos a la comissió, 
en el seu horari d’atenció. 
Observacions: Sense el carnet de soci/sòcia NO es podrà realitzar la inscripció.  
Màxim 2 carnets per soci/sòcia. Places limitades 
 

 

 


