pianista Pilar Guarné, que explora les connexions íntimes entre la
música de Fryderyk Chopin i Enric Granados.
Més informació: http://www.resonnance.org/es/
Lloc: Auditori Municipal
Organitza: Paeria de Cervera

DIUMENGE 8 D’OCTUBRE
17.00 h. Actuació de Play Back “Llum i color” de l’associació
de Gent Gran d’Igualada
Atenent la demanda del públic, enguany torna l’actuació musical de
l’Associació de Gent Gran d’Igualada que crea un gran rebombori
allà on actua entre els espectadors de les seves actuacions i interpretacions per la gran qualitat escènica.
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Patronat de la universitat de Cervera
19.00 h. Homenatge a una Gran persona de Cervera
En finalitzar l’acte es farà un homenatge a una persona de més
de 65 anys de Cervera per la seva trajectòria i aportació a la ciutat.
La persona homenatjada ha estat escollida per la comissió d’entitats que formen part de l’organització de la IV Setmana de la Gent
Gran a Cervera.
Tot seguit hi haurà un petit refrigeri per a totes les persones
assistents.
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Patronat de la Universitat de Cervera

Organitza:

Col·labora:
Generalitat de Catalumya. Departament de Treball,
afers socials i famílies
Consell Comarcal de la Segarra
Patronat de la Universitat
Hospital Berenguer de Castelltort. Residència Mare Güell
Fundació Casa Caritat. Residència Mare Janer
Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer.
Centre de dia Josep Valls
Associació d’usuaris i voluntaris del Casal de la Gent Gran

Durant la setmana es podrà visitar l’exposició “Tracta’m bé”
del Consell Comarcal de la Segarra, en diferents espais municipals. Té com a objectiu difondre i visualitzar situacions
reals que poden esdevenir un exemple de bon tracte a les
persones grans i que puguin tenir un impacte que faciliti la
reflexió sobre el tracte a les persones grans.

DILLUNS 2 D’OCTUBRE
Una parada a les llars de la Gent Gran de Cervera
11.00 h. Portes obertes de la Residència Mare Janer. (c.Major, 64)
Explicació guiada d’Armand Forcat
12.00 h. Portes obertes de l’equipament Cívic de Cervera.
(Plaça Joan Salat, s/n)
Explicació guiada d’Armand Forcat i refrigeri per acabar, gentilesa de
l’entitat
Organitza: Paeria de Cervera, Residència Mare Janer, Associació
d’Usuaris i Voluntaris del Casal de la Gent Gran i Departament de
Treball, Afers Socials i Famílies.

DIMARTS 3 D’OCTUBRE
Una parada a les llars de la Gent Gran de Cervera
11.00 h. Portes obertes de la Residència Mare Güell.
(c. Hospital, 14-18)
Explicació guiada d’Armand Forcat
12.00 h. Portes obertes del Centre de Dia Josep Valls.
(Av. Catalunya, 91)
Explicació guiada a càrrec d’Armand Forcat
mentre es degusta un cafè i pastes, gentilesa de l’entitat.
Organitza: Paeria de Cervera, Centre de Dia Josep Valls i
Residència Mare Güell
17.00 h: Cinefòrum amb la pel·lícula “Vuelta a casa de mi madre”
d’Eric Lavaine
Us proposem la visió i posterior comentari de la pel·lícula de caire
social i humà.
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Casal Cívic de Cervera, Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya
Col·labora: Paeria de Cervera i l’Obra Social Fundació “La Caixa”

DIMECRES 4 D’OCTUBRE
Durant el matí. Tallers intergeneracionals amb les escoles
Taller dirigit als nens i nenes de les escoles, que compartiran les activitats que es fan als diferents equipaments de gent gran durant el dia.
Organitza: Casal Cívic de Cervera, Residència Mare Güell, Residència
Mare Janer, Centre de dia Josep Valls.
Col·labora: Paeria de Cervera.

17.00 h. Bingo musical
La residència Mare Janer obre les seves portes perquè tothom que tingui
ganes de passar una bona estona pugui participar a l’original Bingo musical,
que s’emportarà aquell que demostri tenir més coneixements musicals que
la resta.
Lloc: Residència Mare Janer. Carrer Major, 64
Organitza: Residència Mare Janer
Col·labora: Paeria de Cervera

DIJOUS 5 D’OCTUBRE
9.30 h. Campionat de Natació Sènior
Si ets una persona amb més de 65 anys i una de les teves aficions és nedar,
et proposem que vinguis a passar una bona estona i participis al campionat
de natació. Hi haurà un premi molt especial per als guanyadors/es.
Cal apuntar-se directament a l’Ajuntament
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Aquatic fitness
14.00 h. Dinar de germanor
Et proposem una trobada entre amics, on ens reunirem i parlarem una
estona entorn un bon dinar. Les inscripcions al dinar les podreu fer fins al dia
29 de setembre al despatx de l’Associació d’Usuaris i voluntaris del Casal.
Després del dinar hi haurà els parlaments de les autoritats i l’entrega de
diplomes als usuaris que enguany fan 85 anys.
Lloc: Casal Cívic de Cervera
Organitza: Associació d’usuaris i voluntaris del Casal de la Gent Gran
Col·labora: Paeria de Cervera i Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

una mica més sobre les noves tecnologies, vine i sortiràs amb molts
coneixements nous.
Lloc: Sala Francesc Buireu
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya
17.00 h. Conferència ”Què fer quan una persona
amb Alzheimer es perd”
La conferència pretén donar consells sobre com actuar quan una
persona que pateix Alzheimer es perd o desapareix.
Lloc: Centre de dia Josep Valls
Organitza: Associació de Familiars i Malalts d’Alzheimer
Col·labora: Mossos d’esquadra
21.00 h. Representació INSTANTES de la guionista
cerverina Clàudia Gual
Clàudia Gual és una directora de cinema cerverina que va iniciar
la seva trajectòria amb el curtmetratge Nada, guardonat amb un
premi Oriana el 2014. Posteriorment va dirigir IDENTI per tractar i
sensibilitzar sobre la problemàtica de la violència de gènere. La seva
última creació ha estat INSTANTES, que podrem veure durant la 5a
Setmana de la Gent Gran.
INSTANTES és una explosió d’art on juga la dansa, el teatre i l’audiovisual, amb el qual es pretén apropar l’espectador/a a la malaltia de l’Alzheimer amb un missatge molt especial i que va dedicat a la seva àvia.
Lloc: Paranimf de la Universitat
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Patronat de la Universitat

18.00 h. Festa de la Gent Gran amb l’actuació musical
del grup Mediterrània
Us proposem passar una bona estona al ritme de la bona música.
El grup Mediterrània, ofereix un repertori molt ampli en tot tipus de gènere.
La seva versalitat i la gran posta en escena no deixaran interferent a ningú.
Lloc: Bar del Casal Cívic
Organitza: Paeria de Cervera
Col·labora: Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat de Catalunya.

DISSABTE 7 D’OCTUBRE

DIVENDRES 6 D’OCTUBRE

17.00 h. Concert Ressonance.
CHOPIN & GRANADOS, ànimes connectades
Resonnance és una associació cultural, humanitària i sense ànim de
lucre, que ofereixen música clàssica allà on no n’hi ha per possibilitar l’accés lliure a la música de totes les persones i millorar la seva
qualitat de vida. Aquest concert és un viatge pianístic a càrrec de la

11.00 h. ”Com funciona el mòbil?”
T’agradaria conèixer quines són les aplicacions mòbils que et poden ser útils
per al teu dia a dia? Vols saber com funcionen les aplicacions més utilitzades
per poder-te comunicar amb familiars i amics? Si tens ganes de conèixer

11.00 h. “La farmaciola natural” de Cristina Martí Ribas
Cristina Martí, la filla de l’àvia Remei, serà a Cervera per explicar-nos
en primera persona com elaborar remeis populars tradicionals que
des de sempre han contribuït a cuidar la salut de la família i de la llar.
Remeis senzills, eficaços i econòmics amb plantes medicinals i altres
ingredients que sempre trobem a casa.
Lloc: Cuina del sindicat de Cervera
Organitza: Paeria de Cervera

