
  
 

  
del 26 

de setembre 
al 2 

d’octubre

Altres actes
Dimarts 4 d’octubre
 A les 5 de la tarda
TALLER “Connecta’t. Inicia’t en l’ús de 
dispositius mòbils 2 “
A càrrec de la Fundació Pere Tarrés
Places limitades. Inscripció prèvia
Organitza: Biblioteca S.V. Casajuana

Del 10 al 16 d’octubre
SETMANA DE L’ESPLAI D’AVIS
Dilluns 10 d’octubre
 A les 17 h
CONCERT 
a càrrec del tenor José Alberto Aznar

Dimarts 11 d’octubre
 A les 17 h
ACTUACIÓ de Leo Rubio i Aroma

 A les 18 h 
BERENAR I FI DE FESTA
Nota: Cal fer reserva prèvia

Dimecres 12 d’octubre
 A les 17.30 h
TEATRE a càrrec del Grup Teatral de 
Navarcles

Dijous 13 d’octubre
 A les 17.30 h
HOMENATGE ALS VOLUNTARIS

Divendres 14 d’octubre
 A les 17 h
TEATRE MUSICAL a càrrec de Teatre de 
Navàs

Dissabte 15 d’octubre
 A les 17.30 h
BALL a càrrec de Fernando

Diumenge 16 d’octubre
PAELLA
ACTUACIÓ DEL CORO ROCIERO
Nota: Cal fer reserva prèvia

Per més informació i inscripcions: 
Esplai , c/ Gran 87
Tots els actes es faran a L’Esplai

Dimecres 14 de desembre
 A les 5h de la tarda
BUS AL TEATRE KURSAAL
CONCERT DE FESTA! a càrrec de 
l’Orquestra Selvatana
Preu:  6€ majors de 65 anys i 15€ menors de 
65 anys.
Inscripcions a partir del 28 d’octubre a l’OAC 
de l’Ajuntament. Places limitades.



 A les 6.30 h de la tarda
XERRADA “La factura elèctrica i 
l’autoconsum fotovoltaic”
Com podem reduir el cost de la factura 
elèctrica?
Com funciona l’autoconsum fotovoltaic, 
i quins ajuts hi ha?
A càrrec de Marc Rotllan, enginyer de 
l’Agència comarcal de l’energia del Bages
Auditori de l’Espai Ateneu
Acte inclòs en la Setmana de l’Energia 
Sostenible 

Tota la setmana
VISITA I ACTIVITATS A LA RESIDÈNCIA 
Conjuntament amb l’alumnat de 4t de 
primària de les escoles del poble

VISITA ESCOLAR A L’ESPLAI D’AVIS
L’alumnat de 3r de primària de 
les escoles del poble visitaran les 
instal·lacions de l’Esplai

Dilluns 26 setembre
 A les 5:30 h de la tarda
TASTET DE BALLS EN LÍNIA
Aprendrem aquesta modalitat de ballar. 
Vine a divertir-te
A la Sala de Cal Soler
Col·labora: Amics del Ball en Línia

Dimarts 27 de setembre
 A les 3:15 h de la tarda
MINDFULNES
Abasta la consciència, l’atenció i la 
memòria; no és més que estar present 
en el present intencionadament, estar 
obert a entendre el que està passant 
amb una actitud oberta i amable. 
Auditori de l’Espai Ateneu
Places limitades. Cal fer inscripció prèvia 
al CAP Sant Vicenç
Organitza: CAP Sant Vicenç
Nota: Cal portar tovallola i aigua

Seguirem cap a Agramunt, on podrem 
visitar el Museu del Torró i la Xocolata.
A continuació farem un bon dinar en un 
restaurant de la zona.
Preu: 20€ majors de 65 anys, 
25€ menors de 65 anys
Gratuït pels Santvicentins i 
Santvicentines que durant aquest any 
complexin 65 anys
Inscripcions a l’Ajuntament a partir del 20  
de setembre. Places Limitades. Al moment 
de la inscripció cada persona només podrà 
inscriure un màxim de 4 places.

Diumenge 2 d’octubre
 A les 12h del matí   
MISSA solemne dedicada a la Gent Gran
A l’Església Parroquial

 A les 1:30h del migdia
DINAR DE LA GENT GRAN
Al Pavelló Municipal d’Esports
Preu: Gratuït pels Santvicentins i 
Santvicentines majors de 65 anys. 
17€ per a persones menors de 65 anys
Inscripcions a l’Ajuntament fins al dijous 
29 de setembre. 
Al moment de la inscripció cada persona 
només podrà inscriure un màxim de 2 
places. 

Divendres 30 de setembre
 A les 6 h de la tarda
XERRADA “ Medicina natural i 
suplement alimentari” 
A càrrec de Cloe Daumain
Auditori de l’Espai Ateneu

Dimecres 28 de setembre
 A les 5 h de la tarda
BUS AL TEATRE KURSAAL
“MASTER XOF” de Joan Pera
Preu:   6€ majors de 65 anys 
i 15€ menors de 65 anys.
Inscripcions a partir del 14 de setembre a 
l’OAC de l’Ajuntament. Places limitades.

Dijous 29 de setembre
 Sortida a les 8.30 h
EXCURSIÓ A PENELLES I AGRAMUNT
Penelles població recentment famosa 
on artistes del territori i de tot el món 
pinten i han  pintat murals a les parets 
de les cases, horts i locals del municipi. 
Visitar Penelles és com passejar per un  
museu a l’aire lliure i meravellar-se amb 
la creativitat de les obres. 

Dissabte 1 d’octubre
DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN
 A les 8 de la tarda
TEATRE
“CADIRES” amb Mont Plans i Oriol Genís
Un homenatge a l’ofici del teatre, el pas 
del temps i la vellesa
Auditori de l’Espai Ateneu
Preu: 5 €, Els Santvicentins i 
Santvicentines majors de 65 anys poden 
passar per l’Ajuntament a recollir una 
Invitació.

A continuació:
ESPETACLE “La MAYTE”
Humor de cap a peus, un show ple de 
riure i molt d’humor!


