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BALLS AMB MÚSICA EN viu
• 5 d’abril al Foment Vilanoví.
• 10 d’abril al Casal Municipal de Gent Gran.
• 19 d’abril al Foment Vilanoví.
• 24 d’abril al Casal Municipal de Gent Gran.
• 3 de maig al Foment Vilanoví.
• 8 de maig al Casal Municipal de Gent Gran.
• 17 de maig al Foment Vilanoví.
• 22 de maig al Casal Municipal de Gent Gran.
• 7 de juny al Foment Vilanoví.
• 12 de juny al Casal Municipal de Gent Gran.

Balls al Casal Municipal de Gent Gran (c. de Josep Llanza, 
4) de 16.30 a 20 h, amb un preu de 9€ que inclou berenar. 
Inscripció prèvia fins a la tarda del dimarts anterior al ball.   

Balls al Foment Vilanoví (c. de Santa Madrona, 1) de 18 
a 21 h, amb un preu de 4€. Venda d’entrades 30 minuts 
abans.

ALTRES ACTIVITATS
Casal Municipal de Gent Gran Can Pahissa:
Iniciació a la informàtica, costura, ioga, pintura, puntes de 
coixí, solfeig, concerts, sortides culturals, coral... 

Horari d’atenció al públic dimarts de 10 a 12 h i de dilluns a 
dimecres de 16 a 19 h a la Rambla de la Pau, 44. Tel.  93 
815 48 44 o pahissa@vilanova.cat

Casal Municipal de Gent Gran
Taller de memòria, anglès, gimnàstica activa, sevillanes, 
ball en línia, billar, sortides culturals... 

Horari d’atenció al públic de dilluns a divendres de 10 a 13 
h i de 15.30 a 20.00 h al c. de Josep Llanza, 4. Tel. 636 34 
54 22.

Préstec de llibres i de material de biblioteca a domicili i 
a hospitals
La Biblioteca municipal Joan Oliva i Milà ofereix aquest ser-
vei a persones amb problemes de mobilitat temporal o per-
manent, com ara malalts crònics, persones en període de 
convalescència, amb discapacitats... 

Per a més informació contactar amb la biblioteca, telèfon 
938932039 o al correu b.vilanovag.jo@diba.cat

INSCRIPCIONS O ENTRADES

• Inscripcions a l’Ajuntament:

- Departament de Participació Ciutadana: presencialment 
de dilluns a divendres, de 9.30 a 13.30 h, al 1r pis de la 
Casa Consistorial (pl. de la Vila, 8), o al telèfon 93 814 00 
00 [extensió 2040], o al correu electrònic participacio@vila-
nova.cat 

Nota:  Cal tenir present que les caminades requereixen d’un 
estat físic adient a l’activitat. Cal dur calçat i roba adients a 
l’activitat i a la climatologia. 



abril
Passejades per a Gent Gran
Tots els dimecres a les 10’30h. A càrrec de Creu Roja. Ins-
cripcions els dimarts i dijous de 10 a 13h. Inici de l’activitat 
des de la seu de la Creu Roja (c. Havana, 4). Gratuït.

Concert de la Banda Infantil i del Quartet de Clarinets de 
l’Escola de Música i Conservatori Mestre Montserrat
Divendres 17 d’abril a les 18.30h al Casal Municipal de Gent 
Gran (c. de Josep Llanza 4). Gratuït. 

I Caminada Familiar Solidària
Diumenge 19 d’abril de 10 a 12 hores, recorregut sense difi-
cultats. Obert a tota la ciutadania i entitats.  Promogut per la 
Mesa de la Gent Gran i l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú. 
Enguany acció de suport  i de recapta d’aliments per als di-
ferents projectes de la Mesa d’Entitats Socials de VNG.  

Concert “A una sola veu”
X Trobada de Corals    
Concert de corals d’entitats de gent gran de Vilanova i la Gel-
trú i commemoració del 25è aniversari de l’Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran. Dimarts 28 d’abril a les 17h. 
a l’Auditori Eduard Toldrà (c. d’Olesa de Bonesvalls, 8). 
Aforament limitat. Cal reservar entrada al departament de 
Participació Ciutadana de l’Ajuntament, del 9 al 23 d’abril. 
Gratuït. 
Col·laboren: Cor la Veu de l’Aula de l’Aula d’Extensió Uni-
versitària de la Gent Gran, Coral de l’Associació de Gent 
Gran l’Esplai, Grup de Cant l’Albada de Can Pahissa i Coral 
de Mar.

MAIG
Taller
Cercle musical 
Dimarts 12 de maig de 10 a 11 hores. Diversió, unió i con-
nexió millorant el benestar personal en comunitat. No cal te-
nir coneixements musicals previs, només ganes de passar-
ho d’allò més bé. A càrrec de SolMAT musicoteràpia. Preu: 
5€. Cal inscripció prèvia al departament de Participació Ciu-
tadana i Gent Gran de l’Ajuntament. 

Taller
Meditació per a Gent Gran
Dijous 14 de maig de 17.30 a 18.30 hores al Centre Cí-
vic La Sardana (c. de Josep Anselm Clavé, 74). A càrrec 
del Banc del Temps. Activitat gratuïta. Cal inscripció prèvia 
al departament de Participació Ciutadana i Gent Gran de 
l’Ajuntament.

Taller
Desmuntant prejudicis
Divendres 15 de maig de 9 a 13 hores al Centre Cívic Sant 
Joan (jardins de Francesc Macià s/n). A càrrec del Centre 
d’Informació per a treballadors estrangers, CITE de CCOO, 
i de la regidoria de Convivència i Equitat. Activitat gratuïta. 
Cal inscripció prèvia al 93 8140000 extensió 3370 o bé con-
vivencia@vilanova.cat 

Passejades per a Gent Gran
Tots els dimecres a les 10’30h. A càrrec de Creu Roja. Ins-
cripcions els dimarts i dijous de 10 a 13h. Inici de l’activitat 
des de la seu de la Creu Roja (c. Havana, 4). Gratuït.

Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament
Dissabte 23 de maig de 12 a 13h. Gratuït. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al departament de Participació Ciuta-
dana de l’Ajuntament. 

Taller
Tastets de marxa nòrdica 
Diumenge 24 de maig a les 10h. Inici de l’activitat al Parc de 
Gumà i Ferran.
A càrrec de Miquel Font de Font’s Adventure. Preu: 5€. Pla-
ces limitades. Cal inscripció prèvia al departament de Parti-
cipació Ciutadana i Gent Gran de l’Ajuntament. 

Concert de Primavera de la Banda Mestre Montserrat
Dissabte 30 de maig a les 19h a l’Auditori Eduard Toldrà. La 
Banda posa a disposició de la Gent Gran entrades gratuïtes. 
Sorteig d’entrades entre els persones que l’hagin sol·licitada 
prèviament al departament de Participació Ciutadana i Gent 
Gran de l’Ajuntament.

JUNY
Taller al voltant de l’equitat de gènere
Com ens relacionem
Dijous 4 de juny a les 10h. A càrrec del Servei de Convivèn-
cia i Equitat.
Lloc: Sala Noble de la Casa Olivella (Plaça de la Vila, 12 1er 
pis). Activitat gratuïta.
Cal inscripció prèvia al 93 816 90 02 o bé equitat@vilanova.
cat

Passejades per a Gent Gran
Tots els dimecres a les 10’30h. A càrrec de Creu Roja. Ins-
cripcions els dimarts i dijous de 10 a 13h. Inici de l’activitat 
des de la seu de la Creu Roja (c. Havana, 4). Gratuït.

Taller
Mulla’t fent marxa nòrdica a la mar 
Diumenge 14 de juny a les 10h. Inici de l’activitat a la Platja 
del Far.
A càrrec de Miquel Font de Font’s Adventure. Preu: 5€. Pla-
ces limitades. Cal inscripció prèvia al departament de Parti-
cipació Ciutadana i Gent Gran de l’Ajuntament. 

Taller
Cercle musical 
Dimarts 16 de juny de 10 a 11 hores. Diversió, unió i con-
nexió millorant el benestar personal en comunitat. No cal te-
nir coneixements musicals previs, només ganes de passar-
ho d’allò més bé. A càrrec de SolMAT musicoteràpia. Preu: 
5€. Cal inscripció prèvia al departament de Participació Ciu-
tadana i Gent Gran de l’Ajuntament. 

Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament
Dissabte 20 de juny de 12 a 13h. Gratuït. Places limitades. 
Cal inscripció prèvia al departament de Participació Ciuta-
dana de l’Ajuntament. 


