Per molts anys! 2022
Del 16 al 23 de maig

Les imatges corresponen als alumnes dels tallers de dibuix i pintura.

A càrrec del grup de monitors voluntaris del programa
I tu, per què no?
Inscripcions: l’Ateneu Gran, fins al 17 de maig

Dilluns 16 de maig

De 12 h a 13 h. Ràdio Mollet (96.3 FM)
Realització i emissió en directe del programa de
Ràdio Mollet La nostra gent gran

A les 17.30 h. Mercat Vell
Inauguració de l’exposició i passi del vídeo participatiu
Mollet: nous temps, GRANS certeses
A les 18.30 h. La Marineta
Visita guiada a l’exposició, a càrrec de les persones
participants
Exposició, del 13 de maig al 4 de juny
Mostra d’arts plàstiques, vídeo i instal·lació Finestres a
la certesa
Dimarts 17 de maig
A les 17.30 h. Can Gomà
Espectacle ¡Menudas Estrellas! del grup de playback de
l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Can Pantiquet.
Direcció: Mercedes González
Les entrades per a l’espectacle de playback es podran
adquirir a El Lledoner el dimarts 3 de maig, de 15 h a 16 h.
Es donarà un màxim de dues entrades per persona.
Entrades gratuïtes. Aforament limitat.
Dimecres 18 de maig
De 10 h a 11.30 h. Plaça Cinco Pinos, 1. El Lledoner
Ballem?!
Una classe oberta del taller ballem, una proposta divertida
per moure el cos a ritme de diferents estils musicals.
A càrrec de Núria Molina
Inscripcions: l’Ateneu Gran i El Lledoner, fins al 18 de maig
De 10 h a 11.30 h. L’Ateneu Gran
Accedeix a Internet i descobreix un món de possibilitats!
Taller per aprendre a navegar per Internet.

A les 17.30 h. Mercat Vell
Acte de reconeixement a les persones de Mollet que fan
100 anys durant el 2022
Espectacle de teatre Moments quotidians, del grup
de teatre de l’associació Amics de l’Art de Mollet.
Direcció: Rosa Galitó
Dijous 19 de maig
De 9.45 h a 12h. Gallecs
Caminada teatralitzada interactiva
Caminada teatralitzada per Gallecs a càrrec de El Nas de
Pinotxo. Pels camins ens trobarem diferents personatges
de l’obra El Petit Príncep, i ens faran interactuar amb ells.
Punt de trobada: Davant de la Masia Can Borrell
Per a inscripcions o més informació: esports@molletvalles.
cat, trucant al telèfon 935719500 ext.9595 o al Centre de
Serveis El Lledoner 93 579 09 66.
A les 17.30 h. Can Gomà
Espectacle Un cant a la vida, del grup de playback de
l’associació Amics de l’Art de Mollet.
Les entrades per a l’espectacle de playback es podran
adquirir a El Lledoner el dijous 5 de maig, de 15 h a 16 h.
Es donarà un màxim de dues entrades per persona.
Entrades gratuïtes. Aforament limitat.
Divendres 20 de maig
A les 17.30 h. Mercat Vell
Ball de germanor amb música en directe

Diumenge 22 de maig
A les 18 h. El Lledoner
Cinefòrum Jericó, el infinito vuelo de los días
Direcció: Catalina Mesa (Colòmbia, 2016)
Calidoscopi de retrats íntims de dones del poble de
Jericó, a Colòmbia. A través d’un itinerari sensible i
musical es desenvolupen les trobades i les converses
entre dones, d’edats i condicions socials diferents. D’una
en una es van revelant les seves històries de vida, els seus
espais interiors, el seu sentit de l’humor i la seva saviesa.
En el marc del Festival de cinema la GRAN pantalla! La sessió
estarà dinamitzada pel director del festival Alfredo Cohen.

Dilluns 23 de maig
A les 17.30 h. Can Gomà
Espectacle Seguimos con ilusión, del grup de
playback La Década de los 60
Direcció: Maria Ortega
Les entrades per a l’espectacle de playback es podran
adquirir a El Lledoner el divendres 6 de maig, de 15 h a 16 h.
Es donarà un màxim de dues entrades per persona.
Entrades gratuïtes. Aforament limitat.
Agraïment especial: a cada una de les més de 450 persones
grans que ha participat en aquest programa per fer-lo possible.
Agraïments: casals de gent gran de la ciutat; grup de playback
de l’associació de gent gran Amics de l’Art de Mollet; grup de
playback de Can Pantiquet; grup de teatre de l’associació de gent
gran Amics de l’Art de Mollet; grup de playback La Década de los
60; grup de ràdio La Nostra Gent Gran; equip de voluntaris del
programa I tu, per què no?; voluntariat del coneixement.
Col·laboracions: Ràdio Mollet; Restaurant El Moll petit d’El
Lledoner; Vallès Visió.
Totes les activitats són gratuïtes. L’aforament dels espais tancats és limitat.
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