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1 d’octubre de 2020 ACTIVITATS
DILLUNS 28, DIMARTS 29 I DIMECRES 30 DE SETEMBRE
A les 11 del matí i a les 5 de la tarda
JOC MUSICAL “Recorda, endevina i canta” amb Clau de Ball
Activitat compartida entre la gent gran de les residències i la dels complexos:
> dilluns 28: Complex Parc Central
> dimarts 29: Complex Alexandra
> dimecres 30: Complex Sant Oleguer
DIJOUS 1 D’OCTUBRE. ACTE CENTRAL
A les 11 del matí Trobada virtual
Lectura del manifest del Dia Internacional de la Gent Gran
Amb el Consistori Municipal, la Coordinadora d’Entitats de Gent Gran i les residències de
la ciutat
A les 5 de la tarda A la Plaça de Frederic Mompou
Música de tots el temps, amb l’Orquestra Fusión
DIVENDRES 2 D’OCTUBRE
A les 11 del matí
Conferència “Música, memòria i emocions”, a càrrec de Laura Rubio, psicòloga
DISSABTE 3 D’OCTUBRE
A les 10 del matí
Ofrena floral al monument dedicat als avis i les àvies. ACTE TANCAT
Amb la Coordinadora d’Entitats de Gent Gran i l’Ajuntament de Sabadell
A les 11 del matí Al Pati del Museu d’Art
Concert a càrrec del Quartet de Flautes de la Banda de Música de Sabadell
A les 5 de la tarda A la pl. de Frederic Mompou
Audició de Sardanes amb la Cobla La Nova Vallès
Aforament limitat a tots els actes.
Cal reservar entrada:
> al correu ciclesdevida@ajsabadell.cat
indicant: nom, cognoms i telèfon de contacte
> trucant a l’Antic Mercat de Sant Joan,
tel. 937 259 664,de 9.30 a 12.30 i de 16.30 a 19.30 h

MESURES COVID-19
> Cal portar la mascareta. Si alguna persona no la pot
portar per motius de salut, no podrà assistir a l’activitat.
> S’han de mantenir les distàncies de seguretat i
seguir les indicacions del personal de l’organització.
> Es prendrà la temperatura a l’entrada.

Aquesta programació es pot veure alterada per la
situació de la Covid 19 o per la climatologia.
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