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Programa de vellesa 
activa i sàvia

Del 27 de setembre al 5 d’octubre

Ens mereixem viure
intensament totes
les etapes de la vida

Setmana
GRAN 
del Papiol 2022

Celebrem la vida!
Celebrem els anys!
Amb motiu de la celebració del Dia internacional 
de la gent gran, l’Ajuntament del Papiol posa en 
marxa el Programa de vellesa activa i sàvia.

Aquesta iniciativa té l’objectiu d’agrair al 
col·lectiu de persones que atresoren unes 
quantes dècades d’experiències tota l’aportació 
que ens han fet al llarg de la vida i que ens 
continuen fent. 

Ens mereixem viure intensament les diferents 
etapes de la vida i gaudir-les totes i cadascuna.

Dins del Programa de vellesa activa i sàvia, 
aquesta tardor estrenem la Setmana Gran del 
Papiol, adreçada a la nostra gent gran.

El programa d’activitats de la Setmana Gran del 
Papiol 2022 vol ser un tastet del conjunt de 
propostes en què està treballant la regidoria de 
Gent Gran per oferir-les al llarg de tot l’any.

En aquest context, enguany es reprèn 
l’excursió que organitzava cada tardor 
l’Ajuntament abans de la pandèmia.

Aquest cop toca anar a Girona!

GIRONA



DIMARTS 27 DE SETEMBRE
16 a 17.30 h Taller i xerrada “Estimulació 
cognitiva mitjançant la realitat virtual”
A càrrec de l’Associació AFA
Organitza: Ajuntament 
Al Casal d’Avis
Cal preinscripció als Serveis Socials: 93 884 59 69.

DIMECRES 28 DE SETEMBRE
19.30 h Concert i espectacle per a la gent gran
Amb la participació de: Coral la Perdiu, Orquestra 
Folk, Ballet, Danses Urbanes i Cor Gòspel
Organitza: Escola de Música
A l’Escola de Música

DIJOUS 29 DE SETEMBRE
17 h Cinefòrum. Pel·lícula: El Sr. Henri comparte 
piso (comèdia dramàtica)
A càrrec de la Fundació La Caixa
Organitza: Ajuntament
Al Casal d’Avis
 
DIVENDRES 30 DE SETEMBRE
17.30 h Taller de manualitats: bosses aromàtiques 
Organitza: Ajuntament
A la Biblioteca Valentí Almirall

DISSABTE 1 D´OCTUBRE
9.30 h Lectura del Manifest de la gent gran
A càrrec de la regidora de Gent Gran
Organitza: Ajuntament
A l’entrada de l’Ajuntament

A continuació
Taller de marxa nòrdica (caminar amb bastons)
Amb Montserrat Roig, instructora de marxa nòrdica 
per la FEEC
Organitza: Ajuntament 
Cal preinscripció als Serveis Socials: 93 884 59 69.

DIMECRES 5 D’OCTUBRE

Excursió a Girona
• 8 h Sortida del Papiol
 C. del Dr. Trueta (davant del Museu)
• Visita al barri jueu de Girona i altres llocs 

interessants de la ciutat
• Dinar al poble de Quart
• 19.30 h Arribada al Papiol

L’excursió és gratuïta i inclou el dinar.

INSCRIPCIONS
Del 20 al 23 de setembre
A l’OAC de l’Ajuntament del Papiol (8.30 a 14 h)
Av. de la Generalitat, 7-9
Tel. 93 673 02 20

PLACES LIMITADES

REQUISITS
Hi estan convidades els veïns i veïnes del Papiol
de 65 anys en amunt.

Setmana de la Gent Gran 2022


