Fa tot just un any érem de ple en
els dies més durs del confinament
total, arran de la pandèmia de la
COVID-19. El confinament ens va
vetar les relacions socials i ha deixat
seqüeles en la salut mental, especialment entre la població més vulnerable, com ara la gent gran. Un any
després, encara amb restriccions
respecte a la interacció social, però
esperançats per l’arribada de les vacunes que puguin donar immunitat a
la població, és un goig presentar-vos
un nou cicle d’activitats per a la gent
gran. El programa es farà complint
totes les mesures de seguretat i de
manera preferent a l’aire lliure, ara
que arriba el bon temps, amb una
combinació d’actuacions musicals i
passejades culturals. Esperem que
sigui del vostre gust i que aporti una
bona dosi d’optimisme i gaudi en
comunitat.
Jaume Oliveras i Maristany
Alcalde
Sergio González Fernández
Regidor de Cicles de Vida

MÉS INFORMACIÓ:
Departament de Gent Gran
Roger de Flor, 23
Tel. 93 557 18 00
gent.gran@elmasnou.cat
Amb el suport dels
casals de gent gran
del Masnou

Abril-juny 2021

AGENDA D’ACTIVITATS
PER A GENT GRAN
Recull d’activitats gratuïtes adreçades
a persones de 65 anys o més
empadronades al Masnou

ACTUACIONS MUSICALS
ALS JARDINS DE CAN MALET
Divendres 23 d’abril,
a les 11 h
CONCERT DE SANT
JORDI
Recull de cançons de
sempre, per gaudir de les
seves meravelloses melodies. A càrrec de Josep
Aznar (tenor) i Anastasiia
Brezden (piano).
Inscripcions a partir del dilluns 12 d’abril.
Dissabte 8 de maig,
a les 11 h
CONCERT: ÒPERA & ROCK
Recull d’àries d’òpera i cançons de rock. Per conèixer la
diferent tècnica vocal del rock
i l’òpera. A càrrec de Joan
Marcos.
Inscripcions a partir del
dilluns 26 d’abril.
Dissabte 29 de maig, a les 11 h
CONCERT: CROONER & ÒPERA
Recull de cançons de Sinatra, Elvis Presley i àries
d’òpera. Una aproximació a les veus de Sinatra i Elvis i
a la tècnica vocal operística. A càrrec de Joan Marcos.
Inscripcions a partir del dilluns 10 de maig.

Dissabte 12 de juny, a les 11 h
CONCERT: CANÇONS DE SEMPRE
Recull de grans èxits amb cançons tradicionals, bandes sonores de pel·lícules, cançons de festivals, etc.
A càrrec del Duet La Solfa.
Inscripcions a partir del dilluns 31 de maig.

Divendres 4 de juny,
a les 11 h
CEMENTIRI DEL
MASNOU, UN MUSEU
A L’AIRE LLIURE
Per veure el Cementiri
Municipal del Masnou
des d’un altre punt de
vista: un conjunt de
gran mèrit artístic promogut per una burgesia
enriquida que va voler
comptar amb els artistes més ben considerats del moment.

INSCRIPCIONS:
Els concerts són gratuïts, però caldrà que us hi
inscriviu trucant al telèfon 93 557 17 77, de dilluns
a divendres de 12 a 14 h i els dijous de 16 a 19 h, a
partir de la data que s’indiqui en cadascun. L’aforament serà limitat i condicionat a les mesures vigents
establertes pel PROCICAT en cada concert.

PASSEJADES CULTURALS
Divendres 30 d’abril, a les 11 h
ITINERARI: “EL MASNOU, TERRA DE MAR”
Una passejada pels carrers, edificis i racons més sorprenents de la vila del Masnou. La passejada començarà a la plaça de l’Església i finalitzarà a Cal Ros de
les Cabres.
Divendres 14 de maig, a les 11 h
ITINERARI: “EL MODERNISTA DESCONEGUT: L’ARQUITECTE BONAVENTURA BASSEGODA I AMIGÓ”
Descobrireu alguns dels edificis més emblemàtics que va
projectar un dels arquitectes
més importants del Modernisme al Masnou i a Catalunya,
com el Casino o l’Escola Ocata, així com d’altres que no
són tan coneguts, com casa seva i habitatges privats.
Divendres 21 de maig, a les 11 h
ITINERARI “EL MASNOU SOTA LES BOMBES”
Un itinerari cultural pels escenaris dels bombardejos i
la Guerra Civil al Masnou. Coneixereu els llocs on van
caure bombes, qui les llançava i les estratègies que
van fer servir les autoritats i la població civil per a la
defensa passiva i activa.

INSCRIPCIONS:
Cal inscripció prèvia a turisme@elmasnou.cat
o bé trucant al 93 557 18 34, de dimarts a divendres, de 16 a 20 h; dissabtes, de 10 a 14 h i de 16
a 20 h, i diumenges i festius, de 10 a 14 h.
Places limitades.

AVISOS
TALLER DE IOGA. El mes de febrer es va iniciar un
taller de ioga en línia. Si us voleu afegir al curs, ho
podeu comunicar a gent.gran@elmasnou.cat o al
telèfon 93 557 18 00.
CELEBREU LES NOCES D’OR AQUEST ANY
2021? Si voleu rebre un homenatge per part de
l’Ajuntament, contacteu amb el Departament de Gent
Gran, a l’edifici de Roger de Flor, 23, o al telèfon
93 557 18 00.
TENIU UN FAMILIAR RESIDENT AL MUNICIPI
QUE DURANT L’ANY 2021 CELEBRARÀ EL SEU
CENTENARI? Si ho desitgeu, des de l’Ajuntament li
oferirem un homenatge. Contacteu amb el Departament de Gent Gran, a l’edifici de Roger de Flor, 23,
o al telèfon 93 557 18 00.

