


JORNADES DE LA GENT GRAN 2022

PRESENTACIÓ

Bones notícies: Tornen les Jornades 
de la Gent Gran! Després de dos anys 
sense poder gaudir dels actes de ciu-
tat, a causa de la pandèmia, de mica 
en mica anem recuperant la norma-
litat. Això sí, sempre amb precaució i 
responsabilitat.
Una de les millors notícies per a Cas-
telldefels és recuperar íntegrament 
les Jornades de la Gent Gran. Sens 
dubte, representeu un dels col·lectius 
que més ha lluitat davant de la crisi 
sanitària, i és per això que, ara, més 
que mai, serà una alegria tornar-nos a 
abraçar i compartir activitats junts.
El nostre desig és que al llarg de les 
Jornades torneu a demostrar a què 
ens referim quan diem que la gent 
gran de Castelldefels viu una tercera 
joventut. Sou un dels col·lectius més 
actius del municipi tant a nivell d’acti-
vitats com de participació en el dia a 
dia de la ciutat.
Volem aprofitar per agrair-vos el 
vostre afecte i esforç perquè Cas-
telldefels sigui la gran ciutat que és 
avui dia. Per nosaltres, és un privilegi 
poder escoltar-vos i aprendre de la 
vostra experiència, imprescindible 
per construir el Castelldefels del 
futur.
I ara: A gaudir de les Jornades!

Maria Miranda
Alcaldessa

Nico Cerpa
Regidor de Gent Gran



PROGRAMA

DIJOUS 12 DE MAIG

Teatre ”¡Borrón y cuenta nueva!”
La companyia de teatre “Sin ton ni son” presenta quatre 
històries de persones que decideixen començar de nou: 
“Las cartas boca arriba” i “La venganza de la Petra” de 
Carlos Arniches, “El cursillo” de Faemino y Cansado, i “Es 
preciso que hablemos” d’Albert Miralles.
Amb la col·laboració de l’Aula Universitària Sènior UPC.
(Entrada gratuïta, prèvia retirada a taquilla de l’entrada numerada, 
fins esgotar-ne l’aforament).

DISSABTE 14 DE MAIG

Inici oficial de les 40es. Jornades de la Gent Gran
Concert a càrrec de l’Orquestra Simfònica de la Fundació 
VOZES.
(Fundació Vozes, Premi Ciutat de Barcelona 2021, Categoria 
Educació. Es una escola de vida, un projecte musical i social per 
més de 700 nens i nenes de Nou Barris, Sant Andreu i el Besòs. 
Des de 2005 se’ls ofereix accés gratuït  a estudis musicals d’alta 
qualitat).
Obertura de les Jornades a càrrec del Regidor de Gent 
Gran, Fernando Cerpa, i de l’Alcaldessa de Castelldefels, 
María Miranda.
(Entrada gratuïta, prèvia retirada a taquilla de l’entrada numerada, 
fins esgotar-ne l’aforament).

DILLUNS 16 DE MAIG

Tarda de Cinema
Projecció de la pel·lícula : “la familia perfecta”. 
Pel·lícula de comèdia espanyola de 2021.   
Entrada gratuïta d’aforament limitat (Necessari invitació prèvia)
-Es prega màxima puntualitat-
(Recollida d’invitacions del 9 a l’11 de maig al Centre Frederic 

Mompou).

18 h
Teatre Plaza

18 h
Teatre Plaza

17.30 h
Yelmo 
Cinemes  
-Centre 
Comercial 
Ànec Blau
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DIMARTS 17 DE MAIG

Sessió d’aeròbic per a la gent gran
Classe pràctica d’aeròbic per a tothom, a la plaça. 

DIMECRES 18 DE MAIG

Classe - Taller de Musicoteràpia 
Participa en aquest taller per trobar respostes  i conne-
xions amb la música per estimular canvis positius en l’estat 
d’ànim i el benestar general. A càrrec d’Antonio Esteban, 
professor de música.
Amb la col·laboració de l’Associació Gent Gran de Castelldefels.
(Inscripcions per a participar-hi del 9 al 13 de maig al Centre Fre-
deric Mompou).

Espectacle de varietats “De vuelta a los años 60, 70 y 80”
El millor de la nostra música i del Pop internacional dels anys 
60, 70 i 80, amb molt d’humor i bona música, en una propos-
ta dinàmica. Gaudeix amb la veu d’Elisabeth Paulet, l’original 
humor de l’actriu protagonista Maica Verdejo i els ballarins de 
la companya NS danza. Un espectacle inoblidable!
(Entrada gratuïta, prèvia retirada a taquilla de l’entrada numerada, 
fins esgotar-ne l’aforament).

DIJOUS 19 DE MAIG

Classe - Taller de Dansa-Teràpia: Salut física i mental
Participa en aquets taller per saber utilitzar el moviment a 
través de la dansa, i altres elements, com el ioga i el mind-
fulness. Una eina terapèutica per a l’expressió -pensaments 
i emocions- per enfortir la salut física i mental de la gent 
gran. A càrrec de Yeison Cardona, mestre de ioga i mindful-
ness, ballarí i coreògraf, i Javier Pérez, psicòleg i màster en 
Dansa Moviment Teràpia.
(Inscripcions per a participar-hi del 9 al 13 de maig al Centre Fre-
deric Mompou).

Cantada d’havaneres, amb el grup d’Havaneres Montjuïc.
En finalitzar el concert, degustació de rom cremat.
-amb la col·laboració del Centre de Dia i Residència Santa Rita-
(Entrada gratuïta, prèvia retirada a taquilla de l’entrada numerada, 
fins esgotar-ne l’aforament).

10 h
Plaça de 
l’Església

11 h
Centre Fre-
deric Mom-
pou  – Sala 
Polivalent

18 h
Teatre Plaza

11 h
Centre Fre-
deric Mom-
pou  – Sala 
Polivalent

18 h
Teatre Plaza



PROGRAMA

DIVENDRES 20 DE MAIG

Gimcana de Salut i Diversió  
Inscriu-te a aquesta divertida activitat grupal, per a com-
pletar tots els reptes que et proposem per descobrir la 
ciutat, i passar-ho d’allò més bé.
(Inscripcions per a participar-hi del 9 al 13 de maig al Centre 
Frederic Mompou).
-Places limitades-  Es rebrà confirmació de participació.

DISSABTE 21 DE MAIG

Concert Vermut
Música a càrrec del grup de jazz-swing “Hit the road Jack”. 
Acabat el concert degustació de vermut als jardins del 
Centre.
(Entrada gratuïta, sense necessitat d’inscripció).

Teatre ”El enfermo imaginario” de Molière
La Companyia de Teatre “Eduard Girbau” presenta aques-
ta obra mestre del teatre en un adaptació de seu director 
Juan González.
Amb la col·laboració de l’Associació Casal Rafael Casanova.
(Entrada gratuïta, prèvia retirada a taquilla de l’entrada numerada, 
fins esgotar-ne l’aforament).

DIUMENGE 22 DE MAIG

Exhibició de balls de saló, balls en línia i sevillanes
Demostració de balls de saló, en línia i sevillanes, a la 
plaça, dels tallers de l’Associació Casal Rafael Casanova.

Trobada de Country 
A càrrec dels tallers de Country del Casal Rafael Casa-
nova. Tothom es convidat a ballar. Si no en saps i en tens 
ganes, vine a aprendre.  

Ball de Tarda a la plaça
Música a càrrec de l’Orquestra Sándalo.
(-obert a tothom-).

10 h
Sortida des 
de la pl. de 
l’Església

12 h
Centre Fre-
deric Mom-
pou –Sala 
Polivalent

18 h
Teatre Plaza

11’30 h  
Plaça de 
l’Església

12,15 h  
Plaça de 
l’Església

18 h  
Plaça de 
l’Església
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DILLUNS 23 DE MAIG

Trobada d’Esport i Lleure  

Activitat esportiva a l’aire lliure per a gent gran a càrrec 
del personal tècnic de l’àrea de Gent Gran.
(Inscripcions per a participar-hi del 9 al 13 de maig al Centre 
Frederic Mompou).
-Places limitades-  Es rebrà confirmació de participació.

Col·loqui – Debat:   
El futur de les pensions: Públiques i Privades         
A càrrec de:
- Ramon Franquesa, portaveu estatal de la COESPE i pro-
fessor d’economia mundial de la Universitat de Barcelona.
- Ignacio Laguna, de la comissió d’organització de la Ma-
rea Pensionista de Catalunya.
Amb la col·laboració de la Marea Pensionista de Castelldefels.
(Entrada gratuïta sense necessitat d’inscripció).

DIMARTS 24 DE MAIG

Caminada de Marxa Nòrdica per a gent gran 
3a. Caminada Ciutat de Castelldefels de Marxa Nòrdica 
per a la gent gran.  
(Inscripcions per a participar-hi del 9 al 13 de maig al Centre 
Frederic Mompou).
-Places limitades-  Es rebrà confirmació de participació.

10 h  
Parc de la 
Muntanyeta

18 h  
Centre 
Frederic 
Mompou

10 h  
Sortida: 
Centre 
Frederic 
Mompou
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DIMECRES 25 DE MAIG

TARDA DE FESTA A LA PLAÇA PER A LA GENT GRAN DE
 CASTELLDEFELS AMB CONCERT I BALL DE GALA

Inici de la Jornada amb el parlament d’autoritats i el lliura-
ment de diversos records. **Homenatge a les Noces d’Or.

Gran concert amb l’Orquestra Internacional Maravella.

Gran ball amb l’Orquestra Internacional Maravella.

Entre les 18 i les 20 h se servirà en zona habilitada del ca-
rrer Arcadi Balaguer, un berenar.
(Recollida d’invitacions gratuïtes per al berenar i el record 
commemoratiu fins el 20 de maig, al Centre Municipal Frederic 
Mompou  i a l’OAC -Oficina d’Atenció al Ciutadà-).
Imprescindible ser major de 60 anys i presentar el DNI.  Hi haurà 
invitacions per a tothom.

** Tots els matrimonis que durant aquest any 2022 celebrin les se-
ves Noces d’Or podran, si ho desitgen, portar el llibre de família en 
el moment de recollir les invitacions, per a  ser inscrits i participar 
en els actes d’homenatge del dia 25).

DIJOUS 26 DE MAIG

Excursió de gent gran 
Visita amb guies locals i dinar a una població catalana
.Amb la col·laboració de l’Associació Casal Rafael Casanova.
Preu tiquet:  a determinar    -Places limitades-
(Inscripció prèvia a partir del dia 18 de maig al Centre Frederic 
Mompou).

DUMENGE 29 DE MAIG

Ball de comiat de les 40es. Jornades de la Gent Gran
Amb la música de Castellband.
(Entrada gratuïta sense necessitat d’inscripció).
Amb la col·laboració de l’Associació Gent Gran de Castelldefels.

17.30 h  

18.15 h  

19.30 h  

Pl. de 
l’Església

8 h  

18 h  
Centre Fre-
deric Mom-
pou  –Sala 
Polivalent
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Exposició:  (Sala Polivalent del Centre Frederic Mompou)
Del 12 de maig al 28 de maig: de 10 a 20 h.
Exposició fotogràfica:  “Irrepetibles”. 
A càrrec dels participants del taller de fotografia de l’Associació 
Gent Gran.

Informació recordatòria:

TOTS ELS ACTES SÓN GRATUÏTS, a excepció de l’excursió, que serà de 
pagament. 
Per a l’acte Central del 25 de maig, serà necessari recollir prèviament 
la invitació gratuïta per al berenar i el record commemoratiu.
En els actes que se celebren al Teatre Plaza, serà necessari recollir 
prèviament, el mateix dia de l’acte, l’entrada gratuïta a taquilla, 
(s’obrirà 1 hora abans de l’hora d’inici) ja que l’aforament de la sala  
és numerat i limitat.
Per a la sessió de cinema -aquest any i degut a la renovació dels 
cinemes Yelmo de l’Ànec Blau- serà necessari recollir prèviament 
invitació d’assistència.
Per a la xerrada col·loqui al Centre Frederic Mompou no serà ne-
cessària inscripció prèvia. 
Per a les activitats esportives (Gimcana, Trobada Esportiva i Camina-
da Marxa Nòrdica) serà necessari inscriure’s i rebre confirmació dels 
monitors del programa Salut i Diversió de l’àrea de gent gran. Apta 
per a totes les edats i condicions físiques.
Per als tallers de Musicoteràpia i Dansa Teràpia al Centre Frederic 
Mompou, caldrà fer inscripció prèvia. 
Per a la resta d’actes no serà necessari inscripció prèvia, ni recollida 
d’invitacions.

AGRAIMENTS:

A les entitats del Consell Municipal de la Gent 
Gran   
-  Associació Casal Rafael Casanova
-  Associació Gent Gran de Castelldefels
-  Associació Aula Sènior UPC Castelldefels
-  Associació de Veïns del Centre
-  Associació de Veïns de Granvia Mar
-  Associació de Veïns de Vista Alegre
-  Associació Veïnal la nova Muntanyeta és viva
-  Associació Familiars d’Alzheimer
-  Creu Roja de Castelldefels
-  Fundació Uszheimer
-  Grup de Dones
-  Jubilats i Pensionistes CC.OO -Baix Llobregat-
-  Marea Pensionista de Castelldefels

AMB LA COL·LABORACIÓ DE:

-  Espots Minerva
-  Fundació La Caixa
-  Grup Santa Rita–Residència Santa Rita
-  Grup de Havaneres Montjuïc
-  Yelmo Cinemes - Castelldefels


