Mesures de seguretat Covid-19
La participació a les activitat culturals comporta el
compliment de les següents mesures de seguretat,
subjectes a l’actualització de les recomanacions
sanitàries de cada moment:
- L’entrada és gratuïta amb inscripció prèvia. Cal
trucar o enviar un coreu electrònic al centre on
es fa l’activitat per fer la reserva.
- És obligatori facilitar les dades personals
(noms, cognoms i telèfon de contacte) amb
l’objectiu de facilitar la comunicació en cas
de necessitat. Es respectarà en tot moment la
normativa vigent d’ús.
- A l’entrada del centre hi haurà dispensador de
gel hidroalcohòlic.
- És obligatori mantenir la distància interpersonal
d’1,5 m.
- És obligatori l’ús de mascareta.
- Cal arribar 15 minuts abans de l’activitat per
facilitar l’entrada esglaonada a la sala.
- Les entrades i sortides a la sala es faran de
manera pausada i ordenada seguint sempre les
senyalitzacions i indicacions del personal del
centre.
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- Si tens símptomes de la COVID-19 o has
estat contacte estret amb alguna persona
diagnosticada, NO VINGUIS a l’acte.
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- Un cop acabada l’activitat, es recomana
no quedar-se parlant ni fer grups dins de
l’equipament.

Gestiona:

PROGRAMACIÓ
CULTURAL
El Lledoner
Pl. Cinco Pinos, núm.1
08100 - Mollet del Vallès
Tel. 93 579 09 66
ellledoner@molletvalles.cat

L’Ateneu Gran
C. Gaietà Vínzia, núm. 3
08100- Mollet del Vallès
Tel. 93 593 20 08
ateneugran@molletvalles.cat
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L’Ateneu Gran
Espai de trobada
Inici, dijous 7 d’octubre, a les 17 h

Club de cinema

El club de cinema és una espai obert, en què mirem i
comentem pel·lícules, i descobrim diferents aspectes
relacionats amb el món del cinema, com la música, la
fotografia o la interpretació.

Poetes Grans
Dimecres 24 de novembre, a les 18 h

Poetes Grans 2021

Vint-i-sisena trobada per compartir paraules
lligades en vers, que expliquen records, evoquen amors, recorden amics i reviuen moments
viscuts.

Música
Cantautors
Divendres 15 d’octubre, a les 19 h

Rodrigo Sommi

Intèrpret: Rodrigo Sommi (veu i guitarra)
Un concert per recordar els grans èxits de tots els temps,
amb arranjaments propis i molta passió. Un repertori
que va des d’Els Beatles, David Bowie, Coldplay a Amy
Winehouse.

Divendres 12 de novembre, a les 19 h

Cover me

Intèrpret: Cece Giannoti (veu i guitarra)
El músic ens presenta les millors composicions de la
seva trajectòria, acompanyades de versions molt
personals de temes clàssics i contemporanis del pop,
el rock i el blues.

Divendres 10 de desembre, a les 19 h

Kòt Lapé

Intèrprets: Pau Gil (veu i guitarra), Sergi Múrcia (baix
elèctric) i Guillem Sales (bateria)
Kòt Lapè és el projecte personal de Pau Gil. El músic
català tocarà un repertori de temes propis i versions,
amb una fusió d’estils que van des del jazz, el funk
o la música llatina, amb influències d’altres gèneres
com el flamenc i el soul.

Sortida cultural
Dissabte 6 de novembre, a les 9.30 h

Granollers, vila medieval
i moderna

L’actual ciutat de Granollers té els seus orígens en
una cruïlla de camins en la qual es va anar formant la
vila medieval gràcies al desenvolupament d’un petit
mercat. L’època de màxima esplendor serà al segle
XVI, quan s’ampliarà la plaça Major, es construirà la
Porxada com a llotja de gra i es farà una nova casa
de la vila. La sortida s’iniciarà a l’Adoberia, mostra de
centre de producció artesanal, continuarà pel centre
de la ciutat: les muralles, les torres de defensa, els
antics porxos, i finalitzarà a l’antic hospital.
A càrrec del Museu de Granollers
Preu aproximat: 7,5€ (pendent de les recomanacions
sanitàries)

Dates d’inscripció a l’itinerari i la sortida
A partir de l’1 d’octubre i fins que hi quedin places
El Lledoner
De dilluns a divendres, de 10 a 13 h i de 15 a 20 h
L’Ateneu Gran
De dilluns a divendres, de 15.30 a 20.30 h

Cinefòrum
Univers Berlanga

Presentació del cicle de
xerrades de tardor
A càrrec d’Ana M. Díaz, regidora de gent gran de
l’Ajuntament de Mollet del Vallès

Com aprenem a partir dels 50?

Diumenge 24 d’octubre, a les 18 h

Dilluns 15 de novembre, a les 18 h

La escopeta nacional

Direcció: Luis García Berlanga, 1978.
Un fabricant català de porters electrònics viatja a Madrid,
acompanyat de la seva amant, per assistir a una cacera
que ell mateix ha organitzat. El que pretén és relacionar-se amb gent de l’alta societat espanyola per promocionar el seu negoci, fet que li permet conèixer diversos
personatges i viure situacions còmiques i absurdes.

Diumenge 21 de novembre, a les 18 h

El verdugo

Dissabte 27 de novembre, de 9.30 a 11.30 h

Voltant la Catedral del Mar

Diumenge 12 de desembre, a les 18 h

A través dels carrerons de la ribera, de les històries
dels bastaixos, dels gremis i dels picapedrers, coneixerem la història d’aquest barri de Barcelona i entendrem la construcció de la basílica, immortalitzada per
Ildefons Falcones amb la novel·la La catedral del mar.
Història, literatura i art ens descobriran les veritats
d’aquest indret.
A càrrec de Maite Garcia, de MateriaBCN
Preu: 7€
Servei d’àudio-guia per evitar aglomeracions: 3€

Dilluns 8 de novembre, a les 17.30 h

En l’any del centenari del naixement del cineasta
valencià, ens apropem a la figura del director a través
de tres de les seves pel·lícules més significatives.

Direcció: Luis García Berlanga, 1963
José Luis, l’empleat d’una funerària, projecta emigrar
a Alemanya per ser un bon mecànic. La seva xicota és
filla d’Amadeu, un botxí professional. Quan aquest
els sorprèn en la intimitat, els obliga a casar-se. Amadeu, que està a punt de jubilar-se, tracta de persuadir José Luis perquè demani la plaça que ell deixarà
vacant, fet que li donaria dret a un habitatge.

Itinerari

Xerrades

Bienvenido Mr. Marshall

Direcció: Luis García Berlanga, 1963
Anys cinquanta. Villar del Río és un petit i tranquil
poble, en el qual mai no passa res. No obstant això, el
mateix dia en què arriben la cantant folklòrica Carmen
Vargas i el seu representant, l’alcalde rep la notícia de la
imminent visita d’un comitè del Pla Marshall. La novetat
provoca un gran enrenou entre la gent, que està disposada a oferir als americans una rebuda molt especial.

A càrrec de Pilar Cases, psicòloga

Com navegar per Internet
amb seguretat
A càrrec de Mossos d’Esquadra de Mollet del Vallès

Dilluns 22 de novembre, a les 18 h

Adolescents i pandèmia, com
puc ajudar els meus nets?
Col·laboració: Departament de Joventut i Salut de
Mollet del Vallès

Dilluns 29 de novembre, a les 18 h

El col·lagen: la proteïna
antienvelliment per
excel·lència
A càrrec de Maria Gil, dietista integrativa i PNI clínica

Dilluns 13 de desembre, a les 18 h

Pobresa energètica i gent
gran, una realitat invisible?
A càrrec de Cristina Gil, tècnica d’Integració Social
Col·laboració: Departament de Serveis Socials de
Mollet del Vallès

