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FULL INFORMATIU 

ESPAI SANT ANTONI 

 

Juliol, Agost i Setembre núm. 47 

Què es fa al districte? 

ACTIVITATS ESTIU GENT GRAN  

QUÈ ÉS? 

És un servei d’acollida i d’esbarjo durant el mes d’agost per a les persones grans del Distric-
te de l’Eixample que us quedeu a la ciutat. Us oferim un espai on compartir en companyia 
d’altres persones la possibilitat de participar en activitats lúdiques i relacionals. 

 

QUI POT VENIR? 

Les persones majors de 60 anys que viviu al Districte de l’Eixample i/o que pertanyeu a al-
guna entitat de gent gran del mateix. 

 

DATES, HORARI I LLOC 

• De l’1 al 30 d’agost (15 d’agost tancat) 

• De dilluns a divendres de 16.30 a 20 h 

• Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample 

(c. Rosselló, 78-80) 

 

QUÈ HI PODEU TROBAR? 

Punt de trobada • Lectura de diaris • Aula Oberta 

d’Informàtica • Jocs de taula • Cinema 

 

INSCRIPCIONS 

A partir del 15 de juliol, de dilluns a divendres de 10.30 a 12.30 h i de 17 a 19 h 

Lloc: Espai de Gent Gran Esquerra de l’Eixample. C. Rosselló, 78-80. Tel. 934108265 

 

Requisits: 

• Emplenar la fitxa d’inscripció i recollir el carnet 

• Caldrà presentar el carnet diàriament per poder accedir a l’Espai. 

• Inscripció gratuïta. Places limitades. 

  Informació dels tallers que es realitzen als diferents 

Espais de Gent Gran del districte de l’Eixample. 



 2 

 

 

 

 Tot tipus d’Informació d’interès sobre activitats, ho-

raris d’atenció al públic, tallers i cursos que es realit-

zaran al nostre espai durant el proper trimestre. 

Les comissions de l’Espai 

ACTIVITATS CULTURALS 

Horari d’atenció al públic: dijous d’11 a 12.45h. (octubre—juny) 

JULIOL—AGOST 

Com cada estiu, l’ajuntament de Barcelona, organitza un gran nombre de concerts gratuïts sota 
el títol de “MÚSICA ALS PARCS” amb diferents estils musicals: jazz, blues, música clàssica, swing, 
etc... 

Durant els mesos de juliol i agost estan programats un total de 49 concerts i espectacles musi-
cals en uns 30 parcs o jardins. Per més informació dels diferents espais i programacions, consul-
teu www.barcelona.cat/musicaalsparcs 

S’ofereixen visites guiades a alguns dels parcs on tenen lloc els concerts de manera gratuïta. 

També, la Banda Municipal ofereix diversos concerts: 

• El 14 de juliol al recinte modernista de Sant Pau 

• El 18 de juliol a la Plaça del Rei 

De cara al mes de setembre, recordem que, per les festes de la Mercè, l’Ajuntament organitza 
moltes activitats gratuïtes o amb descompte. Informeu-vos-en a la Virreina (Rambles 91) o al 
telèfon 933161000. 

AVANÇAMENTS INSCRIPCIONS DINS L’ANY 2019* 

1)La dona del 600—27 d’octubre (diumenge) 18.30h. Teatre Goya. 

• Inscripcions: 26 de setembre i 3 d’octubre. 14€ platea. 

2)La tienda de los horrores—15 de novembre (divendres) 18h. Teatre Coliseum. 

• Inscripcions: 17 i 24 d’octubre. 29€ (amfiteatre 1a i 2a fila central) 

3)Concert de Cap d’any—28 de desembre (dissabte) 18h. L’Auditori. 

• Inscripcions: 5 i 12 de desembre. 19€ platea. 

4)Concert Internacional de Cant Francesc Viñas—26 de gener 2020(diumenge) 18h. G. El Liceu. 

• Inscripcions: 12 i 19 de desembre. 20,40€ zona 2B platea. 

5)West Side Story—14 de febrer (divendres) 17.30h. Teatre Tívoli. 

• Inscripcions:14 i 21 de novembre. 38€ platea. 

 *Les inscripcions i els pagaments sempre seran els dijous d’11 a 12.45h. 

S’ha acordat que cada període d’inscripció sigui vàlid només per un únic espectacle. S’ha triat un 
selecte repertori a molt bon preu. 
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TURISME 

Horari d’atenció al públic de la comissió: dimarts i dimecres de 17 a 18.45h. 
(octubre—juny) 

 

OCTUBRE (AVANÇAMENT) 
Visita a Pratdip 
Dijous 17 d’octubre 
Visita guiada a la població de Pratdip, situada en un turó. 
Hora: 8h matí (Manso/Viladomat) 
Preu 42€ 
Les inscripcions començaran el mes de setembre i s’informarà del dia a través de la cartelle-
ra de l’Espai. 
 

JOCS I ESPORTS 

Estem organitzant el tercer Pentatló de l’Espai de Gent Gran Sant Antoni. Està previst que 
comenci a l’octubre. 
De què es tracta? 
Serà una competició, per equips, formada per les següents disciplines: 
BILLAR, PETANCA, ESCACS, DOMINÓ I TENNIS TAULA.  
Si voleu formar part d'aquesta aventura ja us podeu inscriure al punt d'informació de l’Es-
pai. 
Tots i totes jugareu a tot, així que és important que tingueu unes nocions de cada cosa.  
Animeu-vos a participar-hi!  

CINEMA 

CINEMA-CLUB 

L’Espai tornarà a tenir cinema, a partir 
del mes de setembre. Consulteu la car-
tellera. 

TEATRE 

A partir del mes d’octubre començarem a 
preparar els projectes teatrals pel musical 
de la Festa Major i per la Mostra de teatre. 

FESTES (AVANÇAMENT OCTUBRE) 

FESTA DE LA CASTANYADA. Berenar i Ball. Dia 24 d’octubre a les 17h. 4€ 

Inscripcions:  Dilluns 14 d’octubre de 10.30 a 12h. (MATÍ) 

   Dijous 17 d’octubre de 17 a 18.30h. (TARDA) 
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COMISSIÓ DE BENVINGUDA I ACOLLIDA 

Horari d’atenció al públic: dimarts de 10.30 a 12h. 

El mes de setembre posarem a la vostra disposició la COMISSIÓ DE BENVINGUDA I ACOLLI-
DA. Un dels objectius que ens hem marcat és el d’intentar que totes les persones sòcies, i 
en especial les nouvingudes, es puguin integrar de forma més fàcil i ràpida a la dinàmica del 
centre. I també, poder recollir l'interès de les persones que vulguin formar part del volunta-
riat de l’Espai. 
Així que ja sabeu! Si voleu unir-vos a l’equip de persones voluntàries, us esperem amb els 
braços oberts. Recordeu que tots els cursos, tallers o activitats (excepte les físiques), estan 
pensades, organitzades i realitzades per persones voluntàries. 
 

 

 

ALTRES ACTIVITATS A L’ESPAI 

Jocs de taula (tardes), Billar (tot el dia), Tennis taula (dilluns i dijous tarda), Escacs (totes les 
tardes i en especial els divendres), Petanca (dilluns al matí), tallers de memòria... 

 

 

DES DE LES COMISSIONS DE L’ESPAI US DESITGEM UN MOLT BON 

ESTIU! 

 

INFORMACIONS D’INTERÈS DE L’ESPAI  

• L’Espai romandrà tancat de l’1 d’agost fins l’1 de setembre (ambdós inclosos). Obri-
rem el dia 2 de setembre en l’horari habitual. 

• Per poder participar en les activitats de l’Espai, caldrà presentar el carnet de soci/a 
que us recomanem porteu sempre que vingueu a l’Espai. 

• Teniu una bústia de suggeriments a la vostra disposició on podeu feu arribar les vos-
tres propostes. 

• Com ja sabeu el nostre Espai funciona amb la col·laboració de les persones voluntàri-
es que gestionen les activitats del centre. Anima’t a participar activament en alguna 
de les comissions de treball o bé impartint algun curs. 

               

               Qualsevol canvi s’anunciarà a la cartellera. 

 


