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ACTIVITATS DE DISTRICTE

G

Per conèixer a peu racons del nostre entorn proper. 
Dia: dimecres.
Inscripcions: Inscripció prèvia perquè és necessari 
disposar de les dades dels participants per 
l’assegurança de responsabilitat civil. 
Assegurança d’accident: és responsabilitat de cadascú i 
s’actuarà segons indicacions del 112.
Observacions: portar roba adient segons l’estació de l’any, 
bon calçat, pals de trekking, crema solar, aigua i algun 
aliment per anar picant. 
A càrrec de Carles Gallego, Jaume Caballé, Joan 
Sarrias, Jordi Bargalló i Pere Villalibre

Són passejades matinals de dificultat mitjana, on es camina 
unes 2,5 h i la durada total aproximada és d’unes 4 h.
Inscripcions: fins dimarts matí, abans de sortir.   

Al costat de l’ermita hi ha una petita plaça, a 289 
metres d’altitud, des d’on s’albira tot el delta del 
Llobregat i, en dies clars, l’illa de Mallorca.
Punt de trobada: taquilles dels FGC de Pl. Espanya.

Activitats 
de 
districte

CAMINADES A MIDA
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CAMINADES

ERMITA DE SANT RAMON 
(St. Boi de Llobregat)

Dimecres
23 gener
9.30 h
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Punt de trobada: taquilles 
de la RENFE de 
Pl. Catalunya.

Una de les poques zones 
humides del Penedès 
amb un ric patrimoni 
arquitectònic i històric 
durant l’edat mitjana.

Aquesta sortida, pot canviar de data pel tema de la 
floració.

Punt de trobada: a 
l’andana de l’estació dels 
FGC de Muntaner i/o 
Sarrià, direcció St. Cugat.

DE MONTCADA 
A ST. ADRIÀ DE 
BESÒS (Parc fluvial 
del Besòs)

RUTA CIRCULAR: 
PANTÀ I CASTELLET 
(Parc del Foix)

RUTA DE LA FLORACIÓ a BENISSANET 
(Ribera d’Ebre)

Dimecres
20 febrer
9.30 h

Dimecres
16 gener
7.45 h

Dimecres
13 març
7.45 h

GG

DE VALLVIDRERA 
A LA FLORESTA 
(Camí Romeu a 
Montserrat)  

Dimecres
6 març
9.10 h

Són caminades fora de Barcelona ciutat, de dificultat 
mig-alta. Es camina unes 3,5 h i la durada total aproximada 
és d’unes 9 h.   
Punt de trobada: a la Via Augusta 200, (edifici Zurich).
Inscripcions: fins al dijous abans de sortir, al casal de 
Can Castelló.
Preu: 35 € (inclou el preu de l’autocar i el dinar). 

CAMINAIRES

DE TORDERA A 
BLANES (Tourdera)

Dimecres
13 febrer
7.45 h



G

G
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COLLSEROLA AL TEU AIRE

GRUP DE WHATSAPP: “CAMINADES A 
MIDA”  

Són caminades per la serra de Collserola, de les quals els 
casals no es fan responsables.
Dia: els dimecres que no hi ha res programat.
Horari: 9.10 h
Punt de trobada: a l’andana de l’estació dels FGC de 
Muntaner i/o Sarrià, direcció St. Cugat.
Inscripcions: no n’hi ha.

És un espai extraoficial per a qui vulgui estar al cas de les 
activitats que fan referència a les Caminades a Mida. 
Si t’interessa formar-ne part, comunica-ho al punt 
d’informació.

Els circuits de salut són unes instal·lacions pensades per 
a prevenir i disminuir la pèrdua d’equilibri, la rigidesa i la 
mobilitat en general. Són espais per a treballar sols o en 
companyia. 
Lloc: JARDINS DEL PASSATGE MALUQUER (Passatge 
de Maluquer, 8). 
A càrrec de l’Associació Esportiva de Sarrià – St. 
Gervasi.

CIRCUIT GIMNÀSTIC I LÚDIC

G

Aquests dijous, hi haurà un professional que farà 
activitats dirigides. 
Podeu preguntar quins dies són als casals municipals de 
gent gran.
Entrada lliure.

RECORREGUT DIRIGIT

Dijous (cada 15 dies)             
8.45 a 9.45 h
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Un projecte que promou la inclusió, l’arrelament al territori 
i la reducció del sentiment de soledat no desitjat de totes 
les persones grans del districte, facilitant l’accés a espais 
culturals de proximitat. 
S’ofereix una selecció d’espectacles a preu reduït al 
Teatre de Sarrià. 
Lloc: Teatre de Sarrià. C/ Pare Miquel de Sarrià, 8.
Requisits: tenir 60 anys o més i disposar de la Targeta 
Rosa. 
Reserves: es recomana reservar al Tel. 932039772 o al 
centreiteatredesarria@gmail.com o comprar l’entrada amb 
antelació.
Preu reduït: 1 € per la Targeta Rosa Gratuïta i 2 € per la 
Reduïda. 
Programació: la podeu consultar trucant al mateix Teatre i/o 
a la seva pàgina web.  
A càrrec del Teatre de Sarrià

EL TEATRE DE SARRIÀ 
amb i per a la GENT GRAN

Per a GAUDIR I COMPARTIR plegats de les activitats que 
es programen als Casals Municipals i en d’altres Casals i/o 
espais adreçats a les persones grans.

TROBADES INTERCASALS  

G

Un dia per a gaudir del teatre amateur, en un indret màgic 
i molt bufó. De ben segur que hi reconeixeràs a alguna 
persona del casal/barri i hi passaràs una estona molt 
agradable. 
Lloc: Teatre de Sarrià. C/ Pare Miquel de Sarrià, 8.
Entrada Lliure. 
A càrrec dels tallers/grups de Teatre dels casals i/o 
espais de gent gran del districte

16a MOSTRA DE TEATRE de la gent gran

Dijous 
7 de març
17 h
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Aquestes activitats es centren en el patrimoni immoble de 
Barcelona. La Montse prepara amb molta cura llocs de la 
nostra ciutat que val la pena que els coneixem. 

VISITES CULTURALS  

Els seus orígens són una fàbrica de finals del S. XVIII, 
propietat de la família Framis. Avui, és un racó per a 
la contemplació artística situat en el mateix Poblenou, 
a la zona del 22@, que ha canviat la indústria per la 
innovació.  
S’hi exposen al voltant de 300 obres, que daten des de la 
dècada dels 60 fins l’actualitat i que pertanyen a diversos 
artistes nascuts o residents a Catalunya. 
Lloc:  c/ Roc Boronat, 116-126.

Punt i hora de trobada:

Inscripcions: fins al dijous 7 de març.
Preu: 2 €
Qui ens acompanyarà al llarg de la visita és el Professor 
de Museus, F. Xavier Queraltó. 
Programada per Montse Flotats

MUSEU DE CAN FRAMIS

Dimecres
20 març

ACTIVITATS DE DISTRICTE

Hora

Punt 1: a les 15.30 h

Punt 2: a les 16.15 h

al Casal de gent gran Can 
Fàbregas

a la Porta del Museu

Punt de trobada



Activitats 
puntuals
del casal 

ACTIVITATS PUNTUALS DEL CASAL

Organitzat també pel casal de St. Ildefons.
Programat per Maite Pipó 

ANEM AL TEATRE

Inscripció finalitzada.

HITS TRICICLE 

Diumenge
20 gener
18.15 h

Comèdia romàntica de llenyataires i princeses. Una 
obra amb aires shakespearians que ens parla de la 
impossibilitat de protegir-nos del mal que ens pot fer 
l’amor.
Lloc: TEATRE POLIORAMA. Rambla dels Estudis, 115. 
(Bus: V13 – FGC: Pl. Catalunya). 
Inscripcions: fins al 24 de gener.
Preu: 20 €

LA TENDRESA 

Dimecres
27 febrer
16.45 h 
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Gaudiu de l’elegant i poètic concert on les pianistes 
xineses Fan Mo i Midori Eto interpreten a Poulenc, així 
com de la música en colors de Ravel.  
Lloc: AUDITORI. C/ Lepant, 150. (BUS: 7 i H12 - 
METRO: L1 Marina).
Inscripcions: fins al 28 de març.
Preu: 16 €
Organitzat també pel casal de St. Ildefons.
Programat per Maite Pipó 

DOS PIANOS I RAVEL 

Diumenge
28 abril
17.45 h

Espectacle de grans magnituds, declarat d’interès 
nacional. 300 actors, orquestra i cor en directe. Revivim 
un dels espectacles més arrelats en la cultura tradicional 
catalana. 
Lloc: TEATRE DE LA PASSIÓ. Esparreguera.

Punt i hora de trobada:

Inscripcions: fins al 27 de febrer.
Preu: 50 € aprox. (Inclou: autocar, espectacle, dinar i 
visita al teatre)

LA PASSIÓ d’Esparreguera

Diumenge 
17 març
de 9 a 19.30 h

Hora

Punt 1: a les 8.45 h

Punt 2: a les 9 h

Via Augusta 177, davant 
de la botiga de Movistar

c/ Muntaner 282, davant 
del Jardí de la Fundació 
Julio Muñoz Ramonet

Punt de trobada

ANEM DE CONCERT
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CINECLUB

UNA MIRADA ATENTA A LA GENT GRAN 
Les persones grans, sovint són poc visibles, però hi ha 
ocasions en el món del cinema, on són les protagonistes. 
Un cop visualitzada comentem que és el que ens ha sobtat, 
el que potser hauríem fet nosaltres, etc.
Entrada lliure. 
A càrrec de Joan Casanovas i Pere Cases 

Veterà inflexible i 
rondinaire, a qui les 
circumstàncies faran 
que es vegi obligat a 
replantejar les seves 
idees de ser un racista 
a fer un canvi cap a la 
pluriculturalitat. 

Fred, en quedar vidu, es 
muda. És llavors quan 
coneix a la seva veïna 
Elsa. A partir d’aquest 
moment, ella irromp en la 
seva vida com un remolí 
disposada a demostrar-li 
que el temps que li queda 
és preciós. 

EL GRAN TORINO ELSA & FRED 

Dijous 
31 gener
17 h 

Dijous 
21 febrer
17 h 

G G

El metge retirat Isak Borg viatja des d’Estocolm a 
Lund, Suècia, amb Marianne, la seva infeliç nora 
embarassada, per rebre un diploma honorari de la 
universitat on va estudiar.

FRESAS SALVAJES 

Dijous 
21 març
17 h 

G

CLÀSSICS DE SEMPRE 
Hi ha pel·lícules que han deixat empremta al llarg de la 
història del setè art. El que volem és recuperar-les i tornar a 
gaudir-les plegats. 
Entrada lliure. 
A càrrec de Miquel Morell i Joaquim Sala 
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Durant l’ocupació nazi 
de Roma, el líder de la 
resistència és perseguit 
per la Gestapo. A través 
del seu amic contactarà 
amb un sacerdot, qui 
recolzarà a la resistència. 

Un intrigant i manipulador 
majordom aconsegueix, 
gradualment, dominar la 
vida del senyor al que 
serveix, aprofitant-se 
de les seves febleses 
sexuals. 

ROMA CIUDAD 
ABIERTA EL SIRVIENTE 

Dilluns
4 març
17h 

Dilluns
4 febrer
17 h 

GG

Un professor nord-americà a Roma, lloga apartaments 
a una comtessa decadent, la família d’ella i el seu 
amant. La seva calmada vida es veurà pertorbada per 
les maquinacions dels seus llogaters.

Pensa’t un conte que t’agradi molt i explica’l davant 
dels més menuts. És un moment màgic veure com 
t’escolten amb aquells ulls innocents que sols tenim 
quan som petits. Als petits els encanten les cançons 
que els puguis ensenyar.

CONFIDENCIAS  

CANÇONS I CONTES amb P3 i P4

Dilluns
14 gener
17 h 
 

Divendres
11 gener
de 10 a 11 h

 

G

G

COMPARTIM AMB ELS INFANTS

De l’Escola Augusta, c/ Rector Ubach, 60.
Una bona manera de posar en valor el paper de les 
persones grans, mentre es comparteixen experiències 
enriquidores de joc, tallers i tertúlies amb els infants.
Inscripcions: fins al dimecres abans. 
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Els infants de 5 anys estan aprenent a comptar i els 
agrada molt practicar. Així que què millor que jugar i 
guanyar (o no) al parxís i a l’oca?

Ajudem als nens i nenes a fer punt de creu? Els petits 
voldran fer el seu dibuix amb el fil i l’agulla, els ensenyem 
a fer-ho? Pels grans és fàcil, per ells, tot un repte.

El dòmino i el Rummikub són jocs on el saber comptar, 
el tenir memòria i saber estar atents són necessaris 
per jugar. Ens posem a prova i juguem amb els nens i 
nenes de 6 i 7 anys?

Vols jugar a un joc virtual i divertit? Doncs no pots 
perdre’t Kahoot. Una eina per aprendre i passar-t’ho 
bé amb grup i el mòbil. 

JOCS DE TAULA amb P5

PUNT DE CREU amb 3r i 4t

JOCS MATEMÀTICS amb 1r i 2n

KAHOOT amb 5è i 6è    

Divendres 
11 gener
d’11.30 a 12.30 h 

Divendres
25 gener 
de 10 a 11.30 h 
i/o d’11.30 a 12.30 h

Divendres
18 gener
de 10 a 11.30 h 
i/o d’11.30 a 12.30 h

Divendres
1 febrer
de 10 a 11.30 h 
i/o d’11.30 a 12.30 h

G

G

G

G
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Re-connecta’t amb allò natural i el sentit comú. L’objectiu 
és aconseguir adquirir els coneixents necessaris per 
crear i dissenyar el teu propi estil de vida.
22 gener: Introducció a l’alimentació saludable. Hidrats     
                 de carboni i fibres.
5 febrer: Greixos i proteïnes.
19 febrer: Vitamines i minerals.
5 març: Aliments terapèutics. Disseny de dieta         
  saludable.
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de Josep Pont, tècnic en alimentació natural

CICLE RE-CONNECTA’T. 
ALIMENTACIÓ SALUDABLE 
XERRADES PRÀCTIQUES-TEÒRIQUES

Dimarts
17.30 h

G

DÒMINO 

ENS EXPLIQUEN... 

GGRUP DE WHATSAPP 
Hi ha un grup de Whatsapp a l’entorn del casal i del 
dòmino. És un espai extraoficial per a qui li agradi jugar al 
dòmino i en el que els participants utilitzen el whatsapp com 
a mitjà per quedar i jugar.
Serveix per fer propostes per quedar i jugar. Si t’interessa 
formar-ne part comunica-ho al Punt d’Informació. 
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EXCURSIONS

Organitzada també pel Casal de Sant Ildefons.
Programades per Mª Rosa Sabater 

Es visitarà el monestir de Santa Maria de Vallbona i un 
rentador on s’explica la Línia de defensa republicana L2. 
Després, s’anirà a dinar al poble de conte de Guimerà.  

Punt i hora de trobada:

Inscripcions: fins al 15 de gener.
Preu: 39€

VALLBONA DE LES MONGES I GUIMERÀ

Dimarts 
22 gener
8 h

Hora

Punt 1: a les 7.45 h

Punt 2: a les 8 h

Via Augusta, 177, davant 
de la botiga de Movistar

c/ Muntaner, 282, davant 
del Jardí de la Fundació 
Julio Muñoz Ramonet

Punt de trobada

Les dones pensionistes cobren un 36% menys de 
mitjana que els homes. Des de la MAREA PENSIONISTA 
volen lluitar per aquesta discriminació. Vine i participa.   
Cal inscripció prèvia.
A càrrec de la Marea de Pensionistes de Sarrià-St. 
Gervasi 

DISCRIMINACIÓ DE GÈNERE A LES 
PENSIONS

Dimarts
12 març
18 h

G



XATONADA: 
COM EL PENEDÈS NO HI HA RES 

Dimecres
6 març
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Un poble ple d’història on hi farem una visita amb 
profunditat i visitarem el museu de micro miniatures.

Punt i hora de trobada:

Preu: 42€

BESALÚ

Divendres
15 de febrer 
8h

Hora

Punt 1: a les 7.45 h

Punt 2: a les 8 h

Via Augusta, 177, davant 
de la botiga de Movistar

c/ Muntaner, 282, davant 
del Jardí de la Fundació 
Julio Muñoz Ramonet

Punt de trobada

FESTES TRADICIONALS 

Vine i celebra’l amb nosaltres.
Entrada lliure. 

CARNESTOLTES

Dijous
28 febrer
17.30 h

G



VIATGE EN PERSPECTIVA

VISITES CULTURALS

Amb acompanyament audiovisual.
Entrada lliure. 

Organitzat també pel Casal de Sant Ildefons.
Programat per Gloria Lleó

Viatja per la música i la història d’un dels edificis més 
simbòlics de la ciutat. Visita el backstage on coneixeràs 
les àrees privades i secretes del Gran Teatre del Liceu 
acompanyat per un guia especialitzat.  
Lloc: GRAN TEATRE DEL LICEU. La Rambla, 51-59 
(FGC: Pl. Catalunya i Metro: L3 Liceu).
Punt de trobada: a les taquilles.
Inscripcions: fins al 18 de desembre.
Preu: 18 €

Ens permetrà conèixer Zamora i els seus meravellosos 
i desconeguts voltants. Si t’interessa, vine i fes la teva 
reserva, apunta’t-hi!
Organitzat també pel Casal de Sant Ildefons.
Programada per Mª Rosa Sabater 

VOLS DESCOBRIR EL LICEU SECRET? 

ARRIBES DEL DUERO

Dimecres
16 gener
9 h

Primavera ‘19

MÚSICA  

A càrrec de Laura 
Gómez 

A càrrec de Joan 
Casanovas 

LA DANSA I LA 
SEVA EVOLUCIÓ A 
TRAVÉS DEL TEMPS

LOS ESPÍRITUS DE 
MOZART 

Dijous
14 març
18 h 

Dimecres
20 febrer
17 h 

G
G

ACTIVITATS PUNTUALS DEL CASAL
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Visita guiada al Recinte Modernista de Sant Pau, 
l’obra més important de Lluís Domènech i Montaner. 
Coneixereu en profunditat la història, els detalls de 
la seva construcció i la seva importància artística i 
patrimonial.
Lloc: RECINTE MODERNISTA DE SANT PAU. c/ Sant 
Antoni Maria Claret, 167. (BUS: H8 i METRO: L5 Sant 
Pau- Dos de Maig).
Punt de trobada: a la porta d’entrada principal.
Inscripcions: fins al 20 de febrer.
Preu: 12 €

Visita a l’església tot descobrint les seves torres, 
terrasses, tribunes i la cripta de l’edifici. Des del terrat 
gaudireu d’unes bones vistes de la ciutat i entendreu la 
seva evolució històrica.
Lloc: ESGLÈSIA DE STA. MARIA DEL MAR. Pl. Santa 
Maria, 1. (Metro: L3 Jaume I o L4 Barceloneta i Bus: V15 
i V17 (parada Via Laietana-Correus).
Punt de trobada: a fora de la porta principal, a la banda 
dreta.
Inscripcions: fins al 20 de febrer.
Preu: 8,40 € 

HOSPITAL SANT PAU 

LA TERRASSA DE SANTA MARIA DEL MAR 

Dimecres
27 febrer
10.15 h 

Dimecres
20 març
11.45 h

NOTA: Totes les activitats puntuals les organitza 
l’Associació de gent gran de Can Castelló. Si cal 
inscripció, cal fer-la en l’horari de l’Associació de Gent 
Gran Can Castelló.

16 / 17



TALLERS DEL CASAL

Tallers 
del casal

INSCRIPCIONS  
DATES

TALLERS CONTINUÏTAT
Del 10 al 14 de desembre de 2018.
TALLERS HIVERN
8 i 9 de gener de 2019.

HORARIS

De 10.30 a 12.30 h i de 16.30 a 19 h.

CRITERIS D’INSCRIPCIÓ ALS TALLERS

- Les inscripcions es fan per ordre d’arribada.  
- Cada persona es podrà inscriure a un màxim  
  de 3 tallers d’HIVERN. 
- No es faran devolucions dels imports un cop  
  pagats, exceptuant aquells casos en que el taller      
  quedi anul·lat per causes alienes a l’organització  
  i/o per raons de salut acompanyat d’un justificant  
  mèdic. 

PREUS (IVA no inclòs) 

- 2 € / hora
- TR gratuïta, modalitat A: 0,53 €/h
- TR reduïda, modalitat B: 1,20 €/h 
Preus pendents d’aprovació per la Comissió de 
govern de l’Ajuntament de Barcelona.
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REDUCCIÓ DE TARGETA ROSA (TR)

-  Sols es farà una reducció per persona i     
  trimestre.
 - S’haurà d’omplir un full de sol·licitud,       
  acompanyat de l’acreditació de la targeta i pagar  
  l’import total del taller. 
 - Es farà un sorteig de totes les sol·licituds i  
  als afortunats se’ls retornarà la part proporcional. 
 - Per cada taller es reservaran fins a 2 places  
  per cada modalitat de targeta.

CALENDARI HIVERN ‘19

PERÍODE HIVERN
- Inici: 8 de gener. 
- Final: 29 de març. 

FESTIUS AL CASAL 

(no hi ha tallers, el casal és obert) 

FESTES

28/02  Carnestoltes - tarda
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201. DANSA ESPANYOLA

203. CASTANYOLES A)

202. SEVILLANES

Dimecres
10.05 a 12.05 h

Dimarts
10.05 a 11.05 h

Dimecres
12.20 a 13.50 h

BALLS

MOVIMENT FÍSIC

9 gener - 27 març
Si busques un taller de dansa elegant, estilitzada i alhora 
apassionada, és aquest. S’aprendran tècniques de ventall, 
xal, castanyoles i coreografies. 
Preu: 26,40 €
A càrrec d’Isabel Oliva

15 gener - 26 març
Preu: 24,20 €
A càrrec d’Isabel Oliva

9 gener - 27 març
A càrrec de Teresa Gilabert i M. Dolores Márquez

G

ACTIVITATS FÍSIQUES

C

C
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205. PLACES I PLACETES DE CIUTAT VELLA

204. HISTÒRIA DE BARCELONA EN    
MOVIMENT

206. ET CONEC DE VISTA 
Club de lectura amb llibres electrònics

Dijous
de 17.30 a 19 h 

Un dimarts de mes*
11 a 13 h

3r dijous de mes (dates a concretar)
17 a 19 h

AULES DIDÀCTIQUES 

7 març - 28 març
De la plaça del Pi a la plaça de la Mercè.
A càrrec de la Sra. Elisabet Planells

Descobreix Barcelona amb un recorregut de la ciutat per 
gaudir de la seva història. 
29 gener: Antic Hospital de la Santa Creu.
20 febrer* (dimecres): Reial Acadèmia de Medecina i  
             Cirurgia.
26 març: Casa de Convalescència.
A càrrec de Lolita Alcalde

T’agrada llegir però no tens amb qui parlar de les teves 
lectures?
Apunta-t’hi! Disposaràs d’una tauleta tàctil en préstec 
per llegir els libres del taller.
És imprescindible disposar del carnet de biblioteques 
públiques. 
Organitzat per Barcelona Ciutat de la Literatura. 
UNESCO

G

G

G

CONEIXEMENTS
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MEMÒRIA

EXPRESSIÓ CREATIVA 

NOVES TECNOLOGIES

TALLERS DEL CASAL

207. MEMÒRIA

208. REFORÇ INFORMÀTIC

AD. TEATRE SOCIAL: PUC FER-HO 

NOUS TALLERS ORGANITZATS PER 
LA FUNDACIÓ “LA CAIXA” i   
ASM Web Services (Tauleta)

Dimarts
18.30 a 19.30 h

Dilluns
12 a 13 h

Dimarts 
17 a 19 h

8 gener - 26 març
Preu: 26,40 €
A càrrec de Maite Carroggio

A càrrec del Sr. Jaume Casas

5 febrer  – 26 març
Una oportunitat per reconèixer estereotips i prejudicis 
existents, tot treballant de forma vivencial per fer evident 
els possibles conflictes que desencadenen. 
A càrrec de Jordi Corrius 

Està previst donar-los a conèixer el més aviat possible

ARTS ESCÈNIQUES 

INFORMÀTICA 

G

G

G
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SALUT

TALLERS DEL CASAL

209. CUINA MEDITERRÀNIA 

210. ENERGITZA’T AMB EL REIKI 

Dijous 
10.30 a 12 h

Dimecres
17.30 a 19 h

24 gener
7 i 21 febrer
7 i 21 març
S’aprendran les receptes i plats més significatius i 
saborosos de la cuina mediterrània, amb tot l’aroma i 
sabor del tradicional.
A càrrec de Mª Pilar Pérez i Manoli Marcos

30 gener - 27 març
No és un taller, és un espai per alinear i harmonitzar 
l’energia, per gaudir d’un millor benestar. 
Cal inscripció prèvia.
A càrrec d’Irma Lavagnino

G

G
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Serveis i 
espais de 
participació
al casal 

ALTRES SERVEIS
 - Premsa diària. 
 - Plafó informatiu d’activitats. 
 - Autoservei de begudes i alimentació.
 - Jocs de taula, divendres a la tarda. L’obertura  
  està condicionada a les activitats del centre.
 - Petanca.
 - Aula informàtica disponible per a navegar,      
  practicar, etc. Veure horaris disponibles a l’aula.
 - Servei de préstec de llibres de lletra + .   
  Disponibles al despatx de l’Associació en el seu  
  horari. 

GRUPS D’ORGANITZACIÓ I PARTICIPACIÓ 

VOLUNTARIAT

- Comissió Gestora.
- Grups de treball per activitats. 
- Voluntaris del casal de Can Castelló. 
- Plataforma de Seguiment Telefònic de RADARS.

NECESSITEM ALGÚ PER:  
- Pensar, organitzar i portar a terme les festes        
  tradicionals.
- Participar activament de la Comissió Gestora.
- Portar la comptabilitat informàticament.
- Fer trucades des de la plataforma de seguiment  
  telefònic de RADARS.
  Si voleu participar activament al casal fent algun  
  voluntariat, tan sols cal que ens ho feu saber.

SERVEIS I ESPAIS DE PARTICIPACIÓ



És un servei que vol reforçar les relacions 
socials de les persones grans que se senten 
soles i millorar el seu benestar a través de la 
tecnologia i del suport d’equips de dinamització 
social. 
L’Ajuntament presta una tauleta amb l’aplicació 
VinclesBCN. És accessible, molt intuïtiva i 
dissenyada pensant en la persona gran. Aquesta 
permet a l’usuari comunicar-se i interactuar 
mitjançant videotrucades i missatges de vídeo o 
veu, tant amb la seva família i amics com amb 
les persones grans que formen part del grup 
d’usuaris Vincles.
Els familiars i amics de la persona usuària 
s’hauran de descarregar l’aplicació Vincles al seu 
smartphone, disponible en Android i iOS.
El servei es pot sol·licitar si es té 65 anys o 
més, es té un sentiment de soledat no volguda 
i s’està motivat per usar la tauleta. 
Trucant al telèfon 010, anar al Centre de Serveis 
Socials o al Centre d’Atenció Primària.

RECURSOS

Recursos

VINCLES BCN
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Saps que pots rebre llibres, revistes, CD i 
vídeos de les biblioteques públiques al teu 
domicili?
Si tens dificultats de mobilitat o de visió, la 
teva biblioteca s’ofereix a portar-te el material i, si 
vols, també a llegir una estona amb tu.
Demana el que necessitis del nostre catàleg i un 
voluntari t’ho portarà. 
El servei de préstec és gratuït i pots demanar 
fins a 30 documents durant 30 dies. Aquests 
poden ser: 15 llibres i revistes, 6 dvds i 9 cds.
Per sol·licitar el servei posa’t en contacte amb 
la teva biblioteca. Joan Maragall 93 417 83 47 i 
Clarà 93 280 15 47.

És una xarxa de prevenció en la qual participen 
veïns, veïnes, comerciants, persones voluntàries i 
professionals de les entitats i serveis vinculats als 
barris.
Per ajudar i facilitar que les persones grans 
del barri puguin continuar a la seva llar, i 
garantir-ne el benestar amb la complicitat del 
seu entorn. La prioritat és reduir el sentiment de 
solitud no volguda i el risc d’aïllament i d’exclusió 
social.

LA BIBLIOTECA A CASA

RADARS fem barri amb les persones 
grans

RECURSOS



Si et sents sol, vius sola o amb algú que està en 
situació de dependència i vols conèixer gent, 
contacta amb el projecte Radars. Gràcies a 
aquesta xarxa podràs participar en les activitats 
del barri, conèixer persones amb les qui compartir 
el temps i sentir-te acompanyat/da. 
Per formar-ne part tant sols cal que truquis al 93 
619 73 11 o t’adrecis al Centre de Serveis Socials 
o al Centre d’Atenció Primària.

26 / 27RECURSOS



CALENDARI D’ACTIVITATS

Calendari  
d’activitats 

GENER

DM 8

8 i 9

DM 22

DL 14

INICI TRIMESTRE

INSCRIPCIONS: Tallers 
hivern.

EXCURSIÓ: Vallbona de les 
Monges i Guimerà.

CINECLUB CLÀSSIC: 
Confiencias.

DV 11

DC 16

DG 20

DC 16

DV 18

17 h

7.45 h

18.15 h

8 h

9 h

COMPARTIM AMB ELS 
INFANTS: Cançons i 
contes amb p3 i p4. Jocs 
de taula amb p5.

CAMINAIRES: Pantà i 
Castellet de Foix.

ANEM AL TEATRE: Hits.

VISITA CULTURAL: Vols 
descobrir el liceu secret?

COMPARTIM AMB ELS 
INFANTS: Jocs matemàtics 
amb 1r i 2n.



DV 1

DM 5

DL 4

DV 15

DC 13

DM 19

DC 20

DJ 31

DV 25

17.30 h

17 h

7.45 h

8 h

17.30 h

9.30 h

17 h

COMPARTIM AMB ELS 
INFANTS: Kahoot amb 5è i 
6è.

ENS EXPLIQUEN: Greixos 
i proteïnes.

CINECLUB CLÀSSIC: El 
servent. 

CAMINAIRES: De 
Tordera a Blanes.

BESALÚ: Visita del poble 
i el museu

ENS EXPLIQUEN: 
Vitamines i minerals.

CAMINADES: De 
Montcada a St. Adrià de 
Besòs.  

CINECLUB Gent Gran: El 
gran Torino.

COMPARTIM AMB ELS 
INFANTS: Punt de creu 
amb 3r i 4t.

CALENDARI D’ACTIVITATS

FEBRER

DC 20 17 h MÚSICA: Los espíritus de 
Mozart.

DM 22 ENS EXPLIQUEN: 
Alimentació saludable. 

17.30 h

DC 23 9.30 h CAMINADES: Ermita de 
St. Ramon.  
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DC 27

DC 27

DJ 28

10.15 h

16.45 h

17.30 h

VISITA CULTURAL: 
Hospital Sant Pau.

ANEM AL TEATRE: La 
Tendresa.

FESTA TRADICIONAL: 
Carnestoltes.

DM 5

DM 12

DC 13

DL 4 

DC 6

DJ 7

11 > 15

DC 6

17.30 h

18 h

7.45 h

17 h

9.30 h

17 h

ENS EXPLIQUEN: Aliments 
terapèutics. Disseny de dieta 
saludable.

ENS EXPLIQUEN: Pensions 
i discriminació salarial per 
sexes. 

CAMINAIRES: Floració 
a Benissanet. 

CINECLUB CLÀSSIC: 
Roma ciudad abierta.

CAMINADES: De 
Vallvidrera a la Floresta.  

16a MOSTRA DE 
TEATRE de la gent gran.  

INSCRIPCIONS DE 
CONTINUÏTAT : Primavera 

EXCURSIÓ: Xatonada: 
Com el Penedès no hi ha 
res.

CALENDARI D’ACTIVITATS

MARÇ



DC 20

DC 20

DJ 21

12 h

16.15 h

17 h

VISITA CULTURAL: 
Terrassa de Santa Maria. 

VISITES CULTURALS: 
Museu de Can Framis.

CINE CLUB Gent Gran: 
Fresas salvajes.

DV 29 FINAL TRIMESTRE

DG 17 9 h ANEM AL TEATRE: La 
Passió, d’Esparraguera.

CALENDARI D’ACTIVITATS 30 / 31

DJ 14 18 h
MÚSICA: La dansa i la 
seva evolució a través del 
temps.



Col·laborem amb: 

VIA AUGUSTA

CENTRE DE GG
CAN CASTELLÓ

M
U

N
TA

N
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R

S
A

N
TA

LÓ

PLATÓ

FGC:
Muntaner

V13

   68, V11

   68, V11

C
A

LV
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T

A
M

IG
O

FREIXA

DESCARTES

RASET

Districte de
Sarrià - Sant Gervasi

HORARIS

ASSOCIACIÓ GG 
CAN CASTELLÓ

c/ Castelló, 1 – 7 
08021 Barcelona 
Tel. 932417874
Tel. 667652522
info@ggcancastello.cat

Gestió tècnica:  
Esport3 Serveis 
Alternatius SL

ADREÇA

Atenció al públic:
De dilluns a dijous, 
de 10.30 a 12.30 h i 
de 17 a 19 h 
casaldegentgrancancastello@
gmail.com

Muntaner
     68, V11 i V13 

De dilluns a divendres,  
de 10 a 21 h
Dissabtes de 10 a 14 h


