
ESPAI ALEXANDRA / ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN

PROGRAMACIÓ
D’ACTIVITATS
Setembre
Desembre

2019

 ACTIVITAT FÍSICA, DANSA I                                             
 NATURA                                                                                                                                               

IOGA  
Pràctica de tècnica de moviments 
i cant que es desenvolupa amb 
exercicis relaxats i harmoniosos, 
en combinació amb la respiració i 
la concentració, a càrrec del volun-
tari , Kavi
Dijous de 16 a 17 h i de 17 a 18 h, 
del 3 d’octubre al 19 de desembre 
Gratuït

TAI-TXI AL PARC* 
Gaudirem dels beneficis d’un 
programa d’exercici físic i de salut 
a l’aire lliure mitjançant la pràctica 
d’aquesta gimnàstica oriental. 
Dimecres i divendres de 10 a 11 h, 
del 16 de setembre al 12 de juny

*ACTIVITATS FÍSIQUES 
Aquest activitat està organitzada 
pel servei d’esports i les inscrip-
cions s’hauran de fer del 2 al 5 de 
setembre a les oficines d’atenció 
ciutadana. 

 ARTS, CULTURA I MÚSICA    
ELS [S]AVIS LLEGEIXEN 
Anem a la Biblioteca a compartir 
lectura. Si tens ganes de llegir i 
compartir l’experiència, apunta’t.
Places limitades. 
Dates i hores a confirmar 
Gratuït
Col·labora: Biblioteca de Ponent

TARDA DE MÚSICA
Tarda de cançons amb el grup  
Do de Plata.
Dimecres 16 d’octubre a les 17 h
Gratuït

Actuació per determinar
El complex alexandra amb la 
marató de TV3
Acte de col.laboració amb la mara-
tó de TV3 dedicat a la investigació 
de les malalties minoritàries.
Dimecres 4 de desembre a les 17 h
Aportació: 2 euros
Dissabte 14 de desembre, de 10  
a 12 h. Preu: 6 euros

 HABILITATS I AFICIONS                            
Taller de postals de nadal 
Taller adreçat als veïns dels habi-
tatges, per tal de confeccionar les 
postals de nadal 
Dimarts 26 de novembre, Dijous 28 
de novembre, Dimarts 3 de desem-
bre i Dijous 5 de desembre de 10 a 
12 h. Gratuït

 EXPOSICIONS          
Macro
Exposició fotogràfica col.lectiva 
de la secció foto vídeo de la Unió 
Excursionista de Sabadell.
Del 1 al 30 d’octubre
Organitza: UES

Natura
Exposició fotogràfica col.lectiva 
de la secció foto vídeo de la Unió 
Excursionista de Sabadell.
Del 5 al 22 de novembre
Organitza: UES

Passejant per sabadell amb  
el mòbil
Exposició fotogràfica a càrrec de 
Francesc Montfort de la secció 
foto vídeo de la Unió Excursionista 
de Sabadell.  
Del 26 de novembre al 13 de  
desembre
Organitza: UES

 VISITES CULTURALS       
Sagrada familia
Visitarem l’emblemàtic temple de 
la Sagrada Família, fruit de l’obra 
del genial arquitecte Antoni Gaudí. 
Farem una visita guiada de la 
Basílica.
Dissabte 26 d’octubre, de les  
10 a les 13 h
Preu: A confirmar

La Fira de Santa Llúcia
Passejarem entre les animades 
parades de la fira de Santa Llúcia, 
i coneixerem l’origen del mercat 
nadalenc més antic que es celebra 
cada any als voltants de la catedral 
de Barcelona. 
Dissabte 14 de desembre, de  
10 a 12 h 
Preu: 6 euros

El Casal de Gent Gran Can Rull comparteix l’Espai 
Alexandra i presenta un seguit d’activitats per als 

seus associats i per a tots els veïns i veïnes del Com-
plex Alexandra i del barri. Les activitats comencen 
al setembre i finalitzen al juny. Per ampliar la infor-
mació dels cursos i inscripcions cal adreçar-se a les 

oficines del Casal. 

Horari d’atenció a l’oficina  
del casal:
De dilluns a divendres, al matí 
d’10.30 a 12.30 h, a la tarda de  
17.30 a 19.45 h 
(excepte divendres) 

 PROGRAMA D’ACTIVITATS            
 DEL CASAL DE GENT GRAN     
 DE CAN RULL                          

 ARTS, CULTURA I MÚSICA         
Cant coral
Grup de cantaires que es reu-
neixen per cantar, de la ma de la 
directora Antònia Franco  
Dimarts de 16.30 a 18 h 

Coro rociero
Vine a cantar amb nosaltres sevi-
llanes acompanyades de guitarra.
Dimecres i divendres de 16.30  
a 17.30 h

Grup de teatre
Espai per practicar el teatre 
amateur i contribuir en el nostre 
benestar amb pràctiques d’expres-
sió corporal i físiques. 
Dilluns i Dimarts de 16 a 18 h

Ball setmanal: 
Música en directe
Tots els divendres de 17 a 20 h 

 HABILITATS I AFICIONS        
Patchwork
Espai de creació i aprenentatge 
d’aquesta tècnica, basada en la 
unió de diferents teles. 
Dilluns i Dimarts de 16 a 18 h

Taller de ganxet
Espai per compartir coneixements 
al voltant del món de l’agulla.
Dimecres de 16 a 17.30 h

Petanca
Pràctica del joc de la petanca.
Dies i hores a confirmar

Treballs manuals
Taller de manualitats.
Dimecres de 12 h

 ACTIVITAT FÍSICA, DANSA I      
 NATURA                                
Gimnàstica
Activitat física amb la qual elimi-
narem tensions del nostre cos.
Dimecres i divendres
De 9 a 10 h, de 10 a 11 h i  
d’11 a 12 h
 
Sardanes
Aprendrem a comptar el nombre 
de passos, a identificar els canvis 
de ritme, de volum sonor i tot el 
necessari per ballar bé la sardana.
Dimarts de 18 a 19.30 h

Ball en línia 
Introducció a aquest ball amb 
unes coreografies internacionals 
i una sèrie de moviments bàsics, 
treballarem la memòria i el ritme.
Dimarts de 16.30 a 18.30 h,  
dilluns de 9.30 a 11.30 h i diven-
dres de 9.30 a 11.30 h i de 17 h  
a 19 h. Dijous de 18.15 a 19.45 h

Ball de salsa
Pràctica d’aquesta modalitat de 
ball afrocaribenya.
Dijous de 17 h a 19 h i de 19 h  
a 19.45 h

Sevillanes
Curs per aprendre a ballar aquest 
ball popular.
Dijous de 10 a 12 h

Taller de castanyoles
Taller de pràctica d’aquest tradi-
cional instrument.
Dimecres de 16.30 a 17.30 h

Ball flamenc
Curs de pràctica de coreografies 
flamenques.
Dimecres de 17.30 a 19.30 h

Country
Gaudirem d’aquest animat ball 
en línia i experimentarem el seus 
beneficis en la coordinació, la 
memòria i l’equilibri.
Dilluns de 16.30 a 18.30 h

Natació per a la gent gran
L’entitat gestiona la participació en 
grup a cursets de natació al Club 
Natació Sabadell de Can Llong. 
Dimarts i dijous de 10 a 10.45 h

 ACTIVA EL TEU CERVELL       
Taller de lectura
Taller d’aprenentatge i perfeccio-
nament de la lectura i escriptura.
Dilluns i dimarts de 10 a 11.30 h 
Gratuït

Lectura compartida
Farem lectures en veu alta per 
millorar la nostra comprensió i 
vocabulari amb els alumnes dels 
Serveis comunitaris tot compartint 
una bona estona. 
A confirmar. 
Gratuït
Col.labora: Servei comunitari de l’Insitut 
Arraona i la Biblioteca de Ponent.



 ACTIVA EL TEU CERVELL                
Música i moviment 
Mou el teu cos tot activant la teva 
memòria recordant les cançons 
de sempre.
Dimecres de 11 a 12 h, del  
9 d’octubre al 27 de novembre
Preu: 24 euros

Mindfulness
Un gran manual ple d’eines per 
aconseguir atenció plena en cada 
moment de la teva vida. Sent 
l’energia per a viure amb plenitud!
Dates a confirmar
Preu: 27 euros

Tallers de la memòria  
Com funciona la nostra memòria? 
Entrenem-la amb exercicis 
pràctics que podrem aplicar a la 
vida diària. Requisits d’inscripció, 
saber llegir i escriure.
Del 8 d’octubre al 10 de  
desembre.

· Grup 1: Dimarts de 9.30 a 11 h 

· Grup 2: Dimarts de 11.30 a 13 h
 
· Grup 3: Dijous de 9.30 a 11 h
  Gratuït

 SALUT I PREVENCIÓ       
 XERRADES

El consentiment informat i les 
voluntats anticipades
A càrrec de l’Eduardo Rojas, 
metge membre de la Federació 
d’Associacions d’entitats de gent 
gran de Catalunya.
Divendres 22 de novembre a  
les 11 h.
Gratuït
Col.labora: Fatec 

La importància de l’autoestima: 
veure’s bé per a sentir-se bé
A càrrec de Núria Torres, psicòlo-
ga de Qida Atenció domiciliària.
Dijous 19 de desembre a  
les 10.30 h
Gratuït
Col.labora: Qida

 ALTRES ACTIVITATS                                          
Excursions a la natura amb 
autocar 
Per a aquells que vulguin caminar 
en un entorn natural i que esti-
guin en bona forma. 
Inscripcions 15 dies abans a la 
Unió Excursionista de Sabadell,  
c. de la Salut, 14-16 baixos.  
Tel. 93 725 87 12.  
Horari inscripcions: els dimarts i 
els dijous de 10 a 12 h, i de dilluns 
a divendres de 18 a 21 h.
Organitza: UES i Ajuntament de Sabadell

· Excursions matinals de 8 a 14 h
  Preu: 12 euros

· Dimarts 8 i dijous 10 d’octubre
  El saltant de Guanta, 8,5 km

· Dimarts 5 i dijous 7 de novembre 
  De Pallejà a Sant Andreu, 8 km

· Excursions de natura de les 8 a  
  les 18 h
  Preu: 18,50 euros

· Dimarts 24 i dijous 26 de  
  setembre
 Castells de l’Alt Penedès, 7 km

· Dimarts 22 i dijous 24 d’octubre
  Riera de l’Olm, 7,5 km

Concerts amb l’orquestra  
simfònica del vallès
L’OSV comparteix la música amb 
la gent gran. Informeu-vos al tau-
lell de recepció. 
Activitat gratuïta.
A la seu de l’OSV al c. de Narcís 
Giralt, 40. 
Les sessions es fan a les 9.30 h. 
Es prega puntualitat.

· Simfònic 1
  La Cinquena de Beethoven
  Dimecres 18 de setembre

· Simfònic 2
  Simfonia del nou món de Dvorák
  Dijous 3 d’octubre

· Simfònic 3
  Festival de valsos i danses
  Dijous 12 de desembre

Col·laboren:Organització:

Presentació del curs 2019-2020 i tastets gratuits de les noves activitats
Vine a conèixer i a provar les novetats que farem aquest trimestre.  

Mindfulness, Música i  moviment
Dijous 26 de setembre a les 11 h

Gratuït

Inscripcions:
                      · Antics alumnes: del 16 al 20 de setembre    

· Nous alumnes: a partir del 23 de setembre

Per a més informació, dirigiu-vos al taulell d’informació:
 

Espai Alexandra
Horari de 9 a 20 h, de dilluns a divendres
Plaça d’Ovidi Montllor, 3. Tel. 93 716 02 20

espaialexandra@ajsabadell.cat
 
 

Observacions:
 · Les places són limitades, hi ha un màxim i un mínim de participants.
 · A les activitats gratuïtes, cal inscriure-s’hi prèviament a recepció.
 · Documents necessaris per fer-hi la inscripció cursos de pagament: DNI i  
  document acreditatiu número de compte per tal de fer-hi transferència bancària.
 · A les activitats aquí editades pot haver-hi alguna variació o canvi.

Preus per a residents del complex:
Els residents del complex d’habitatges municipals per a la gent gran gaudeixen  
d’una bonificació del 30% en el preu de les activitats formatives que organitza  

l’Ajuntament de Sabadell a l’espai relacional del complex on resideixin.

Bilioteca de Ponent

sbdgentgran


