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ENGUANY VOLEM REIVINDICAR LA DIGNITAT:
Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures d’explotació i/o  
maltractament, tant físics com psíquics; a més, se’ns ha de tractar amb dignitat i sense cap mena de 
discriminació per raó d’edat, sexe, origen ètnic, discapacitat, situació econòmica o qualsevol altra condició.

DIMARTS 1 D’OCTUBRE

10.30 h, a la pl. del Dr. Robert 
Benvinguda de l’alcaldessa

Teatre Fòrum amb l’espectacle  
 a càrrec de la companyia La 

Xixa Teatre 

Actuació teatral 
interactiva que ens 
parlarà de diferents 
formes de fer-nos 
grans a la nostra 
societat, de les rela-
cions familiars, de les 
relacions de parella i 
de la visibilització de 
les persones grans. 

La vellesa encara avui es relaciona amb estereotips 
i prejudicis que minen el potencial, l’experiència i la 
saviesa que podem aportar les persones grans. 

Això ens afecta d’una manera directa ja que veiem dis-
minuïda la nostra participació en la vida social de les 
nostres famílies i els nostres barris, i per tant dificulta 
el desenvolupament d’hàbits saludables per a tothom.

Esperem que aquest 1 d’octubre puguem debatre, 
difondre i multiplicar les experiències i reflexions 
mitjançant el Teatre Fòrum, per propiciar el diàleg 
al voltant de la convivència en la diversitat d’edats,  
de gènere i d’històries de vida.

Lectura reivindicativa dels drets de les 
persones grans

17.00 h,  a la sala d’actes del Casal Pere Quart  
(Rambla, 69)

La soledat no té edat xerrada a càrrec de l’Observa-
tori de la Soledat d’Amics de la Gent Gran

Altres activitats:

(Tallers impartits pels tècnics especialistes de Creu 
Roja de Sabadell)

Relaxació: dia 2 d’octubre,  a les 11.30 h,  
al Complex Parc Central (c. de Diego de Almagro, 42) 

Risoteràpia: dia 3 d’octubre, a les 17.00 h,  
a l’Antic Mercat de Sant Joan (pl. de Sant Joan, 1A)

Risoteràpia: dia 7 d’octubre, a les 10.30 h,  
al Complex Sant Oleguer (c. de Sol i Padrís, 58) 

Flamencoteràpia: dia 10 d’octubre, a les 10.30 h,  
al Complex Alexandra (pl. Ovidi Montllor, 3) 

ACTES DE LA COORDINADORA 
DE CASALS I ENTITATS DE 
GENT GRAN DE SABADELL:

DISSABTE 5 D’OCTUBRE

18.30 h a l’Auditori Pere Quart (c. de Lacy, 11)  
 Tarda de màgia, amb Toni Muñoz  

DIUMENGE 6 D’OCTUBRE

11.30 h a la Plaça dels avis i de les àvies  
 al barri de la Creu Alta.  
 Ofrena floral i parlaments davant el  
 monument dels avis i les àvies

12.00 h Actuació de les corals:  
 • Amistat per a la dona 
 • Renaixença

12.30 h Petit vermut popular

I... les tardes de dimecres a divendres: 
actuacions de les diferents agrupacions corals 
i teatrals, playbacks i «coros rocieros» de les 
entitats de gent gran a les residències col·la-
boradores (actes exclusius per a familiars i 
residents) 
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