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SETMANA
DE
LA

GENT

GRAN
DE SOLSONA

Del 23 al 29 de maig de
2022DE 2021
JULIOL

HORARIS

DIJOUS 19 DE MAIG (pàg. 2)

DIJOUS 26 DE MAIG (pàg. 4 i 5)

18 h Conferència “El centenari de la Cobla
Barcelona: entre la tradició i la creació
artística”

9 h Bany de bosc i visita a l'Hotel Japonès
Puigpinós*
16.00 h Taller de memòria*
17.00 h Visita al servei Giga
17.30 h Bitlles intergeneracionals
19.30 h Iniciació al tast d’oli d’oliva verge
extra

DILLUNS 23 DE MAIG (pàg. 2 i 3)
10 h Taller creatiu amb jocs i joguines de
fusta*
16.30 h Inauguració de l’exposició de les
activitats de la gent gran
18 h Taller de mels*
22.45 h Observació d’estels*

DIMARTS 24 DE MAIG (pàg. 3 i 4)
10 h Campionat de bitlles catalanes
10.30 Taller de l'app de La Meva Salut*
16 h Homenatge a les persones usuàries
de la Fundació Privada Hospital Pere
Màrtir Colomés que enguany compleixen
90 anys
16.30 h Taller d’iniciació al Lettering*
17 h Taller Artterapia*

DIVENDRES 27 DE MAIG (pàg. 5 i 6)
9.30 h Taller d’escriptura creativa*
11 h Xerrada “Persones grans LGTBI:
Vivències i necessitats socials”
17 h Cinefòrum amb la pel·lícula La
ballenas de agosto

DISSABTE 28 DE MAIG (pàg. 6 i 7)
10 h Passejada etnobotànica i de cerca
d’orquídies silvestres*
16.30 h Tallers davant l'ajuntament de
Solsona
17 h Actuació sorpresa del grup de teatre
de la gent gran

DIMECRES 25 DE MAIG (pàg. 4)
9 h Caminada*
17 h Xerrada “Futur amb tracte“

DIUMENGE 29 DE MAIG (pàg. 7)
14 h Festa d’homenatge a la gent gran
del Solsonès*
*Cal inscriure’s a les dependències dels Serveis
Socials a l’Ajuntament de Solsona.
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PROGRAMACIÓ

DIJOUS 19 DE MAIG
18 h Conferència “El centenari de la
Cobla Barcelona: entre la tradició i la
creació artística”
A càrrec d’Albert Fontelles Ramonet
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
Ho organitza: Aula d’Extensió
Universitària de Solsona

Taller de 2 hores que inclouran una
part teòrica on s’explicarà
l’organització de les abelles, com fan
la mel i les aplicacions que fem
inconscientment amb la mel a la
nostra vida diària. Finalment es farà
una cata dirigida de mels ben diferents entre elles.

DILLUNS 23 DE MAIG

Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
A càrrec de: M. Àngels Boixadera
Planes, experta en cates de mels.

De 10 a 13 h Taller creatiu amb jocs
i joguines de fusta

*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

Fent ús de la fusta i altres materials
crearem, conjuntament amb
l’alumnat de la UEC L’Afrau del
Solsonès, jocs de fusta que aniran
destinats als centres d’educació
infantil i primària de Solsona.
Lloc: UEC L’Afrau. C/ Josep Maria de
Sagarra, 3, baixos
Ho organitza: UEC L’Afrau
*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

16.30 h Inauguració de l’exposició
“Treballs de les activitats de la gent
gran”
En l’acte d’inauguració intervindran
el Club de Lectura i la Coral Sant Jordi
de Solsona.
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
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18 h Taller de mels

22.45 h Observació d’estels
Si t'agraden les activitats a l'aire lliure
i gaudir de l'espectacle que ens
obsequia la natura en un entorn fosc
i relaxat, aquesta activitat t’encantarà.
Viuràs la màgia de la nit aprenent les
nocions bàsiques de l'astronomia i
practicant l'observació a través d'un
telescopi.
Ens trobarem al parc de la Mina, on hi
haurà preparat un telescopi de gran
diàmetre. Amb l’ajut d’un potent
làser els assistents aprendran a
reconèixer els estels més brillants, les
constel·lacions més destacades i
també a orientar-se de nit a partir de
l’Ossa Major i l’Ossa Menor.
A continuació, observarem a través
del telescopi diversos astres, com
cúmuls estel·lars, nebuloses, galàxies
o estels dobles.

Lloc: Cal Robert (ens trobarem a la
Torre Caïm per anar-hi caminant a les
22.30 h)
Professor: Jordi Fraxanet, divulgador
astronòmic i astrofotògraf
Si la meteorologia no és favorable, es
pot ajornar uns quants dies (26 o 27
de maig).
*Cal inscriure’s als Serveis Socials a l’Ajuntament
de Solsona.

DIMARTS 24 DE MAIG
10 h Campionat de bitlles catalanes
Es faran tirades individuals al camp
de bitlles de l’Hort del Bisbe. Optaran
a premi els majors de 55 anys que
siguin pensionistes o que no estiguin
en actiu.
Hi col·laboren: Club Bitlles Solsona i
Club Bitlles Estel del Solsonès
Inscripcions el mateix dia abans de
començar.

De 10.30 a 11.30 h
Taller: l’app de La Meva Salut
Taller pràctic sobre el funcionament
de l'app La Meva Salut, conèixer com
consultar informes i resultats i la
recepta electrònica, com fer un avís
de trucada i consultar en línia, etc.
Si encara no us heu registrat i descarregat l'aplicació, heu de tenir accés
al vostre correu electrònic i als
missatges de text per poder fer el
registre.

Cal dur el propi telèfon intel·ligent
(smartphone).
Lloc: Punt Òmnia
Ho organitza: Punt Òmnia
*Cal inscriure’s als Serveis Socials a l’Ajuntament
de Solsona.

16 h Homenatge a les persones
usuàries de la Fundació Privada
Hospital Pere Màrtir Colomés que
enguany compleixen 90 anys
Festa amenitzada per Marc Anglarill
Ho organitza: Fundació Privada
Hospital Pere Màrtir Colomés
Lloc: Hospital Pere Màrtir Colomés
Aforament reduït amb priorització d’assistència
dels familiars de les persones homenatjades

De 16.30 a 19 h
Taller d’iniciació al Lettering
Descobrirem el món de les lletres
boniques. Durant el taller, explicarem
els materials ideals per iniciar-nos al
lettering. Parlarem dels conceptes
bàsics de la lletra dibuixada, practicarem els traços bàsics, crearem una
abecedari expressiu i acabarem amb
una composició única i original
utilitzant tècniques diverses.
L’activitat inclou el material.
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
Conducció: Somnis de paper
*Cal inscriure’s als Serveis Socials a l’Ajuntament
de Solsona.
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De 17 a 19 h Taller d’Artteràpia
Descobrir com es manifesten les
diferents estacions en un mateix o
mateixa, a través d'un espai d'art on
cada persona pot anar a trobar-se
amb la seva creativitat i veure el camí
artístic que es genera. Per participar
no és cal saber de dibuix o pintura.
Professora: Helena Joaquin
Lloc: edi ci del Seminari
Ho organitza: Amisol
*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

DIMECRES 25 DE MAIG
9 h Caminada
Enguany tornem a fer la caminada a
l’entorn de Solsona (en algun
moment del trajecte s’utilitzarà
autobús).
Hi col·laboren: Grup de caminada de
la gent gran de Solsona
Lloc de sortida: la freixera (passeig
del Pare Claret)
*Cal inscriure’s als Serveis Socials a l’Ajuntament
de Solsona.

17 h Xerrada “Futur amb tracte”
Xerrada per donar a conèixer les
mesures legals de prevenció i protecció (autotutela, assistent personal,
incapacitació, testament...) per la
gent gran.
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A càrrec de Roser Berenguer, notària i
Rossend Mujal, advocat
Lloc: sala cultural de l’ajuntament de
Solsona

DIJOUS 26 DE MAIG
9 h Bany de bosc i visita a l'Hotel
Japonès Puigpinós
El bany de bosc és una caminada
tranquil·la i en silenci, accessible a
tothom a través d'un itinerari en un
bosc i amb funcionalitat terapèutica.
La Maribel Naspler i la Mònica
Valverde ens guiaran a través
d'activitats sensorials i d'atenció. És
una proposta de connexió profunda
entre la natura i un mateix.
Ho organitza: Hotel Japonès
Puigpinós (Timoneda)
Sortida: estació d’autobusos de
Solsona
Preu: 7 euros
*Cal inscriure’s als Serveis Socials a l’Ajuntament
de Solsona.

De 16 a 17 h “Juguem amb la
memòria”
Vine a conèixer la importància de
treballar la memòria.
Professora: Sílvia Gilibets, psicòloga
Lloc: Giga (pl. de les Moreres, 2,
baixos)
*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

De 17 a 18 h Visita al servei GiGa,
associació de malalties neurològiques del Solsonès
Giga, associació sense ànim de lucre
amb la nalitat de donar servei a
persones i famílies que conviuen
amb alguna malaltia neurodegenerativa o dany cerebral adquirit (ictus,
traumatismes craneoencefàlics,
tumors cerebrals...) ens obre les
portes per conèixer-ne les instal·lacions els serveis.
Lloc: Giga (pl. de les Moreres, 2,
baixos)

17:30 h Bitlles intergeneracionals
Es faran tirades de bitlles entre
infants i persones grans al camp del
bitlles de l’Hort del Bisbe. Obert a
tots els infants de 6 a 12 anys que
vulguin venir a fer un tastet per
aprendre i endinsar-se en el món de
les bitlles.
Hi col·laboren: Club Bitlles Solsona i
Club Bitlles Estel del Solsonès
Inscripcions el mateix dia abans de començar

19.30 h Maridatge d’oli d’oliva
verge extra
Tast d’oli d’oliva verge extra per Oli
Migjorn

Lloc: Bar El Casal
Ho organitza: Amisol
*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

DIVENDRES 27 DE MAIG
9.30 h Taller d’escriptura creativa
Taller introductori de dues hores
enfocat a treballar les històries
personals, les vivències, les anècdotes, la visió que tenim de la vida, per
donar-los forma en un escrit, que
tant pot tenir el format de diari
personal com de novel·la, conjunt de
relats curts, poemes… Assajarem
maneres de recuperar les històries
personals. Posarem en valor els
records de cadascú. Les experiències
que tenim són especials i úniques,
precisament perquè ningú més no
les ha viscudes de la mateixa manera
que nosaltres. Això fa que les nostres
històries, nascudes dels nostres
records, siguin úniques.
Farem activitats d’escriptura per fer
emergir tot el món que tenim a dins.
Professora: Eva Pallarès i Sala (web:
www.papallonadelletres.com)
Lloc: Biblioteca Carles Morató
Ho organitza: Biblioteca Carles
Morató
*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.
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11 h Xerrada “Persones grans
LGTBI: Vivències i necessitats
socials”
Xerrada per visibilitzar la situació de
la gent gran LGBTI per detectar
necessitats, millorar atenció i crear
serveis especí cs.
Xerrada a càrrec de Paulina Blanco,
Josep Maria Mesquida i Joan Casas
de la Fundació Enllaç.
Ho organitza: Servei d’Atenció
Intregral del Solsonès (SAI)
Lloc: Biblioteca Carles Morató

17 h Cinefòrum amb la pel·lícula
Las ballenas de agosto
El pas del temps ha consolidat una
sincera amistat entre les ancianes
Sarah Webbber i Libby Strong, per
sobre de la seva condició de germanes. Una illa de Maine és el lloc on
s'han reunit cada estiu durant més
de seixanta anys. El senyor Maranov,
un cavaller d'origen rus, i l'obrer
Joshua Brackett, constitueixen el
contrapunt masculí a un món de
records i evocacions de joventut.
Lloc: auditori Sala Polivalent
Ho organitza: Obra Social La Caixa
Entrada gratuïta. Obert a totes les
edats
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DISSABTE 28 DE MAIG
10 h Passejada etnobotànica i de
cerca d’orquídies silvestres
En aquesta passejada anirem reconeixent plantes i arbres que ens
acompanyen en les passejades que
fem sovint per l’entorn de Solsona.
Coneixerem el seu nom, esbrinarem
si tenen propietats aromàtiques,
medicinals o culinàries. I anirem a la
cerca de les orquídies silvestres,
autèntiques joies de la natura que
s’amaguen enmig dels camps erms
de sota el Castellvell.
Lloc de sortida: la freixera (passeig
del Pare Claret)
Ho organitza: Sàmara Natura
*Cal inscriure’s als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

De 16.30 a 19.30 h Tallers davant
de l’ajuntament de Solsona
Labors, manualitats, pintura, estampació sobre roba, labor de retalls
(patchwork) i ganxet
Professores: Mercè Prat, Neus Sala,
Núria Miralles, Lurdes Santamaria,
Núria Bastida, Alfonsa Caball i Laura
Juárez
Lloc: davant l'ajuntament de Solsona
(en cas de pluja es realitzaran dins
l'entrada del consistori)

17.00 h Actuació sorpresa del grup
de teatre de la gent gran
Lloc: davant l’ajuntament
Duració: 20 minuts

DIUMENGE 29 DE MAIG
41a FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN DEL
SOLSONÈS

14 h Dinar de germanor a la Sala
Polivalent
Preu: 6 euros
Durant el dinar es realitzarà el sorteig de tots els participants al concurs d’Instagram de la Setmana de la
Gent Gran

17:00 Ball amb Doble Cara Group
*Cal recollir-ne els tiquets a les dependències a
l’Ajuntament de Solsona.
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INFORMACIÓ D’INTERÈS

ENTAULA’T
El servei Entaula’t és una menjador
obert els migdies de divendres a
diumenge, adreçat a majors de 65
anys amb l’objectiu de garantir una
alimentació adequada i equilibrada i
un espai de relació social. Aquest
servei s’ofereix al Bar del Casal de
Cultura i Joventut (passeig del Pare
Claret, 24).
De dilluns a dijous es pot recollir el
menú, per emportar-se’l a casa, si es
vol, al Cuinem per tu: c/ la Carrera 9.
El preu és de 5,30 euros cada dia per
a les persones usuàries xes (s’ha de
fer sol·licitud als Serveis Socials) i
7,60 euros per a les persones
usuàries esporàdiques.
Durant la Setmana de la Gent Gran
d’enguany qui vulgui provar el
dinar de l’Entaula’t de forma
esporàdica, ho podrà fer el
divendres i el dissabte a preu de 5
euros per menú, presencialment al
Bar Casal. Cal treure el tiquet al bar
amb antelació.
Si vols provar aquest servei,
aquesta setmana és el moment
conèixer-lo!

EXPOSICIÓ DE TREBALLS DE LES
ACTIVITATS DE LA GENT GRAN
CURS 2021-2022
Inauguració el dia 23 de maig a les
16.30 h. Oberta ns al 29 de maig.
Lloc: Casal Cívic Xavier Jounou
Horari de visita:
de dilluns a dijous, de 17 a 20 h
divendres, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h
dissabte, 17 a 19 h
diumenge, de 12 a 14 h i de 17 a 19 h

CONSELL DE LA GENT GRAN DE
SOLSONA
El Consell de la Gent Gran som un
òrgan consultiu de l'Ajuntament
sense cap a liació política, que
pretenem donar resposta a les
necessitats de la gent gran.
A través del nostre blog podeu
conèixer les activitats que duem a
terme i contactar amb nosaltres:
http://consellgentgran.solsonae.cat/.
També podeu fer-ho a través dels
Serveis Socials de l’Ajuntament o
mitjançant el correu:
cggsolsona@gmail.com.
Enguany necessitem ampliar els
membres del Consell de la Gent
Gran de Solsona i us animem a
formar-ne part!
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PUGEM AL BUS
Durant tota la Setmana de la Gent
Gran, les persones majors de 60 anys
poden utilitzar el bus interurbà
Solsona-Olius de forma totalment
gratuïta; només caldrà mostrar el DNI
en el moment de pujar al vehicle. I
també poden fer-ho els menors de
60 anys que siguin pensionistes, els
quals hauran de passar a recollir
l’abonament als Serveis Socials de
l'Ajuntament de Solsona.

Consulteu les bases del concurs a
l’apartat de de concursos del web
municipal (https://www.ajsolsona.cat), o
bé adreceu-vos als Serveis Socials de
l’Ajuntament de Solsona.

HO ORGANITZEN:
Hi col·labora: Consell Comarcal del
Solsonès

CONCURS INSTAGRAM
Et proposem participar al quart
Concurs a Instagram de la Setmana
de la Gent Gran, que estarà obert del
23 al 29 de maig amb l’etiqueta
#setmanagentgransolsona2022. És
una iniciativa oberta a totes aquelles
persones a cionades a aquesta xarxa
social i a tothom que estigui
interessat a conèixer-la.
Entre tothom que hagi penjat alguna
fota amb l’etiqueta
#setmanagentgransolsona2022, es
farà un sorteig durant el dinar de
germanor del diumenge 29 de maig.
El premi consistirà en un val
descompte per comprar a les
botigues de la UBIC.

Ajuntament de Solsona
Consell Comarcal del Solsonès
Consell de la Gent Gran de Solsona

HI COL·LABOREN
Amisol
Aula d’Extensió Universitària de Solsona
Bar El Casal
Biblioteca Carles Morató
Casal Cívic Xavier Jounou
Club Bitlles Estel del Solsonès
Club Bitlles Solsona
Club de lectura de la gent gran de Solsona
Coral Sant Jordi
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària
de la Generalitat de Catalunya
Fundació La Caixa
GiGa, Associació de malalties neurològiques
del Solsonès
Grup de caminada de la gent gran de Solsona
Punt Òmnia
Residència Hospital Pere Màrtir Colomés
Roser Berenguer, notària de Solsona
Rossend Mujal, advocat
SAI (Servei Atenció Integral)
Sol del Solsonès
UBIC
UEC L’Afrau
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Ajuntament de Solsona
REGIDORIA D’AFERS SOCIALS

