


Recuperem la il·lusió!

Benvolguts i benvolgudes,

Voldria aprofitar l’avinentesa per presentar-me. Com bé 

sabeu, el passat mes de juliol vaig assumir l’encàrrec de 

regidor de la Gent Gran, molts pensareu que motiva a 

un jove de vint-i-dos anys assumir aquesta àrea. Doncs 

bé, crec que el fet d’emprendre aquesta responsabilitat, 

no es tracta d’una coincidència ni de cap casualitat. La 

gent gran sou el referent de tots els i les joves, sou la 

generació que ha vetllat perquè tinguem un futur millor, 

heu estat els preservadors i transmissors d’una manera 

de fer, de ser i de viure que tant caracteritza el país i el 

nostre poble. Ens heu ensenyat els valors fonamentals del treball, l’esforç i la perseverança. 

És per tot això, que ara ens toca a nosaltres, els joves, vetllar per tots vosaltres.

Hem viscut uns mesos molt durs, duríssims, durant aquesta pandèmia. Vosaltres, el col·lectiu 

de la Gent Gran, heu estat els grans perjudicats de tot el que hem viscut. Sóc conscient que 

heu patit molt, hi ha hagut moments de ben segur, on els ànims han flaquejat, heu sentit 

soledat o tristor, però ho heu fet molt i molt bé, heu estat els més responsables i els més 

generosos, procurant com sempre pel bé col·lectiu, per tant, un cop més, GRÀCIES.

Tot i això, després d’un any i mig de patiment i sacrifici, ha arribat el moment de recuperar 

l’esperança, d’intentar a poc a poc i amb prudència, retornar a la normalitat tan desitjada.

Enguany, celebrarem el 64è Homenatge a la Vellesa i ho farem d’una forma molt solemne 

i festiva, tal com mereixeu.

Aquesta edició s’ampliarà, durant una setmana gaudirem d’una gran varietat d’activitats, 

sortides, xerrades i espectacles.

Voldria engrescar i convidar a tots i cadascú dels qui teniu a les vostres mans aquest 

programa, l’hem treballat conjuntament amb l’Associació de Pensionistes i Gent Gran de 

Cabrera, a qui voldria agrair la seva col·laboració i disposició permanent.

Des de l’equip de la Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament de Cabrera pensem que us 

mereixeu això i més i hem treballat incansablement perquè gaudiu d’una gran celebració, 

de la vostra festa.

DIMECRES 20 D’OCTUBRE

MARXA NÒRDICA    
Caminada fins el Castell de Burriac - Ruta adaptable

EXPOSICIÓ FOTOGRÀFICA

EXPOSICIÓ PUNTES DE COIXÍ          
CARME MIRABETE

Punt d’inici: Casal de la Gent Gran - El Castellet
Horari: 9:30h.
Lloc: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET
Durada: 1:30h.

Horari inauguració: 10:00h.
Lloc: Can Benet
         Del 20 fins el 24 d’octubre   

Horari inauguració: 12:00h.
Lloc: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET
         Del 20 fins el 24 d’octubre

Horari exposició: de 10h. a 12h. 
                              de 17h. a 19h.

Horari exposició: de 10h. a 12h.
                             de 17h. a 19h.

Es un exercici físic que es realitza a l’aire lliure, amb notables beneficis per a la salut. 

Es apte per qualsevol edat i només requereix dos bastons especialmente dissenyats 

per impulsar-se i augmentar el rendiment de la marxa.

L’exposició: Recull de fotografies fetes per la Gent Gran.

A càrrec de Montserrat Teixidó.

Les puntes de coixí és una técnica manual 

i tradicional a Catalunya. 

Un treball de fil delicat i de gran bellesa.

Celebrem junts la vida i recuperem la il·lusió.

Us hi esperem!

Òscar Fernandez i Cuñado

Regidor de Gent Gran, Joventut, Esports i Mobilitat



PROJECCIÓ DE LA PEL.LICULA
“ÀTIC SENSE ASCENSOR”

XERRADA / TALLER AUTOESTIMA

Horari: 17:00h
Lloc: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET

Comedia romàntica ambientada a Nova York.

Interprets: Morgan Freeman, Diane Hall Keaton…

TALLER DE MUSICOTERÀPIA

DIJOUS 21 D’OCTUBRE

A càrrec: Bea Puig Jover 

Horari: 19:00h.
Lloc: Casal de la gent Gran EL CASTELLET

A càrrec: Carme González Hernández

Horari: de 9:30h. a 10:30h.
Lloc i inscripcions: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET

Taller que reflexiona en el concepte i quines estratègies cal aprendre per a tenir una 

autoestima saludable. Millora la teva autoestima i com gestiones les teves emocions 

en conflictes.

Taller per promoure i fácil.litar la comunició a través de l’escolta de la música.

TALLER DE RISOTERÀPIA

BERENAR MUSICAL

XERRADA. 
LA CAPELLA I EL VEÏNAT DE SANT JOAN DE CABRERA DE MAR

A càrrec: Anna Messegué

Horari: de 11:00h. a 12:30h.
Lloc i inscripcions: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET

A càrrec de: Júlia Ventura i Jaume Borràs

A càrrec dels historiadors: Arnau Lario i Devesa
                                             Nil Boix i Besora

Horari: 18:00h.
Lloc: L’ENVELAT MUNICIPAL

Horari: 19:00h.
Lloc: Biblioteca Ilturo

Técnica psicoterapèutica que genera beneficis mentals i emocionals a través del riure.

Berenar musical amenitzat per la cabrerenca Júlia Ventura acompanyada 

de Jaume Borràs a la guitarra.

DIVENDRES 22 D’OCTUBRE

EXCURSIÓ A LES MINES DE SAL DE CARDONA

Punt d’inici: Casal de la Gent Gran - El Castellet
Horari: 8:00h. (Parada per esmorzar en ruta a càrrec de cadascú)

11:30h: Visita a la Col·legiata de Sant Vicenç

12:15h: Visita a l’exposició de les Mines de Sal

13:00h: Visita a les Mines de Sal amb recorregut amb Jeep 4x4

15:00h: Dinar al restaurant del Santuari de Pinós

             Tot seguit Passejada pel Santuari de Pinós

18:30h. a 19:00h.
*Arribada a Cabrera de Mar

Preu excursió: 35€€
Lloc i inscripcions: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET



DISSABTE 23 D’OCTUBRE

TROBADA SARDANISTA
Horari: 11:00h.
Lloc: Plaça Nova 1 d’octubre

Trobada de colles veteranes i concert-vermut

Horari: 18:30h.
Lloc: Plaça de l’Ajuntament

Lloc: L’ENVELAT MUNICIPAL

Rebuda i signatura en el llibre d’honor 

de l’Ajuntament de Cabrera de Mar

GALA EN HOMENATGE A LA VELLESA

DILLUNS 25 D’OCTUBRE

ESPECTACLE – TALLER DE DINAMITZACIÓ
Títol: “El paradís de les joguines”

Endinsat en el món de les joguines i rememora 

aquelles joguines que marcaren la teva infantesa.

Amb la intervenció del regidor de 

la Gent Gran Sr. Oscar Fernandez, 

lIl·lm Alcalde de Cabrera de Mar

Jordi Mir i la M.H. Presidenta del 

Parlament de Catalunya Sra. Laura Borràs 

Horari: 17:30h.
Lloc: Casal de la Gent Gran EL CASTELLET

A càrrec de:
* Cabrera és Espectacle
* Grillats
* TAC Teatre d’aficionats de Cabrera
* Actuació de ball del Grup Sènior

Horari: 18:30h.
Lloc: L’ENVELAT MUNICIPAL
Cal inscripció prèvia a: 
Serveis Socials o El Castellet

DIUMENGE 24 D’OCTUBRE
MISSA SOLEMNE EN HOMENATGE A LA VELLESA
CORAL AMB MÚSICA D’ORGUE

A càrrec de: Carme Godall

Horari: 12:00h.
Lloc: Església Parroquial de Sant Feliu 
         de Cabrera de Mar

ARRIBADA DE LA M.H. 
PRESIDENTA DEL PARLAMENT DE CATALUNYA
LAURA BORRAS I CASTANYER

HOMENATGE A LA VELLESA  
I CONCERT ORQUESTRA MARAVELLA




