
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
FESTES I BALLS 
 
La Castanyada.  
Dimecres 23 d’octubre. 
Lloc i hora: Sala d’actes del Centre Cívic, carrer Provença 480 a les 17.00h. 
Inscripcions: Dimarts 15 d’octubre de 10.00h a 12.00h, i els dies 16, 17 i 18 de 16.30h a 18.30h  
al despatx de l’Espai.  
Preu de l’activitat: 4€. Fins a exhaurir els tiquets. Recordeu que és imprescindible portar el carnet de 
soci/sòcia per poder realitzar les inscripcions. 
 

Nit d’Ànimes.  
Dimecres 30 d’octubre. 
Lloc i hora: Al pati interior del Centre Cívic a partir de les 17.30h. 
Activitat gratuïta: Per a infants de 0 a 12 anys i les seves famílies. 
Organitza: Centre Cívic Sagrada Família. 
 

Us convidem a celebrar el moment màgic de la nit d’ànimes! Gaudireu d’una fantàstica festa familiar, 
i al final de la tarda l’Espai de Gent Gran Sagrada Família farà el tradicional repartiment de 
castanyes! Us hi esperem! 

 
CAMINADES I SENDERISME 
 

Senderisme. Dimarts 8 d’octubre: Castell de la Popa - Castellterçol 
Lloc i hora de trobada: c/ Rosselló amb Comte de Borrell a les 7.30h. Transport en autocar. 
Durada del recorregut: 4h. 
Tornada a Barcelona: 14.00h aproximadament 
Grau de dificultat: mig 
 
Senderisme. Dimarts 5 de Novembre: Creu de Saba – Olesa de Montserrat 
Lloc i hora de trobada: Taquilles de Renfe de l’Estació de Sants a les 7.20h. 
Durada del recorregut: 3h 30m. 
Tornada a Barcelona: 14.00h aproximadament. 
Grau de dificultat: mig/alt. 
 
Caminades. Dijous 17 d’octubre: Santa Coloma de Gramenet centre 
Lloc i hora de trobada: Estació metro Església Major L9, sortida Mossèn Camil Rossell  
a les 10.00h. 
Durada de la caminada: 2.30h. 
 
Caminades. Dijous 21 de novembre: Front marítim, fins el trencaones 
Lloc i hora de trobada: Estació metro Barceloneta L4, sortida plaça de Pau Vila a les 10.00h. 
Durada de la caminada: 2.30h. 
 
XERRADA;  
 

Tot el que s'amaga en un comptador digital.  
Dia i hora: 30 d'octubre, a les 17.30h. 
Lloc; Espai Gent Gran Sagrada Família, aula 8, 5 planta. 

FULL INFORMATIU 

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

safa@gentgraneixample.cat 
 

 

http://www.gentgraneixample.cat/


Recordem a tots els usuaris/as, si no esteu rebent amb normalitat el full 
informatiu per correu electrònic, comproveu les carpetes “spam” o             
“correu brossa”.   Gràcies. 

PROGRAMA DE SALUT 

Entrenament de la memòria 
 

Els divendres del 18 d’octubre al 13 de desembre.  
Mètodes i estratègies per cuidar la nostra memòria i processos relacionats. 
Lloc i hora: Espai Gent Gran Sagrada Família, aula 5, 4a planta de 10.30h a 12.30h 

Inscripcions: Divendres 4 d’octubre de 10.30h a 12.30h. Inscripció de manera presencial.  
Places limitades. 
 

Ja tenim a la vostra disposició el Programa de Salut del Districte amb tota la informació de les 
activitats trimestrals 

 
EXCURSIONS I VIATGES:  
 

Dissabte 26 d’octubre del 2019: Excursió a Penelles.  
Inscripcions: dies 8 i 9 d’octubre i la resta de dimarts i dimecres de 17.00 a 19.00h, fins exhaurir 
places. Preu: 43€ p.p pagament amb targeta bancària. 
 

Dissabte 30 de novembre del 2019: Ruta romànica amb trenet a la vall de Bianya. 
Inscripcions: dies 5 i 6 de novembre i la resta de dimarts i dimecres de 17.00 a 19.00h, fins exhaurir 
places. Preu: 47€ p.p pagament amb targeta bancària. 
 

Per a més informació us podeu adreçar dimarts i dimecres de 17.00 a 19.00h  
al despatx de l’Espai. 

 
 
 
 
 

 
 

 
CINEMA: 
Dimecres dia 16 d’octubre a les 17.00h a l’aula 8, 5a planta. 
Per a més informació adreceu-vos al despatx. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                                                                           
  
                                                                       
 
 
 
 
 

 
Les Comissions d’Activitats                                                                                                                        

       NORMATIVA D’INSCRIPCIONS I DEVOLUCIONS PER A EXCURSIONS I VIATGES 
 

Per a obtenir tota 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 
 

COMISSIÓ D’INFORMACIÓ I REVISTA 

Necessitem articles per a la “NOSTRA REVISTA” de desembre 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 d’octubre 
 


