QUINZENA DE
L’ENVELLIMENT

ACTIU

01 - 14/10/2019

Més informació:
Servei de Gent Gran de l’Ajuntament de Badalona
T. 93 483 29 71

Hi coŀlabora:

Centre d’estudis secundaris

EN

VEL
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QUINZENA DE
L’ENVELLIMENT

01/10
9.45 h - Plaça de la Vila
Acte inaugural institucional
de la quinzena, amb la
intervenció de l’alcalde
de Badalona, Álex Pastor

ACTIU

01 - 14/10/2019

9.30 h
MANIFEST DE LA GENT GRAN A BADALONA
10.00 h
1 D’OCTUBRE DE 2019
En el Dia Internacional de la Gent Gran commemorem
i reivindiquem el paper actiu d’aquest col·lectiu a la societat.
És imprescindible activar polítiques que tinguin
10.30enh compte
a la gent gran, que plantegin nous objectius i que valorin el
benefici que aporten al conjunt de la societat el coneixement
i l’experiència d’aquest segment de la població.

Lectura del manifest per a
persones grans de la ciutat
de Badalona

Inauguració de la Jornada
10.15 h Exhibició
de l’Envelliment
Actiu de swing
11.45 h Finalització

Masterclass de gimnàstica a càrrec
04/10
de Marta
Garriga, responsable de
I
Obert
de Petanca
gimnàstica municipal
Petanca de Canyadó

FEM SALUT!
ITINERARIS SALUDABLES
INTERGENERACIONALS

09/10. Centre d’Atenció
Primària (CAP) La Morera.
De La Morera a la platja
de la Barca Maria
09.30 h Arribada dels participants
10.00 h Inici del recorregut
12.30 h Finalització

Tallers 09.45
simultanis
d’activitats
h Presentació
delsrelacionades
equips 11/10. Centre d’Atenció
Primària (CAP) Bufalà.
amb laDe
vida
(taitxí, ioga, petanca)
10saludable
a 13 h Torneig

Totes aquestes propostes s’han de debatre i plantejar des
d’una perspectiva integradora, ja que les decisions que es
12.00afecten
h
prenen amb relació a les persones grans, també
les
seves famílies i, per extensió, el model de societat.

Del Centre d’Atenció Primària
Tallers 07/10
de promoció de la marxa nòrdicaBufalà al Monestir de Sant
Jeroni de la Murtra
i del programa
Fem
Salut!
I Obert de
Dòmino
09.30 h Arribada dels participants
Centre Cívic Can Cabanyes
Taller musical i ball en línia
09.45 h Presentació dels equips 10.00 h Inici del recorregut

La gent gran vol:

Dede
10laa jornada
13 h Torneig
Cloenda

11.00 h

13.00 h

• Que es reconeguin les persones grans com a ciutadans
Activitats
gratuïtes, no cal inscripció prèvia.
actius que contribueixen a la millorar la societat
aportant
experiència i coneixement.
• Que es tinguin en compte les preferències i l’estil de vida
d’aquestes persones quan necessitin ajuda motivada per
l’envelliment.
• Que siguin protagonistes de la vida del barri i de la ciutat.

12.30 h Finalització
14/10. Centre d’Atenció
Primària (CAP) Sant Roc.
Del Centre d’Atenció Primària
Sant Roc al pont del Petroli
09.30 h Arribada dels participants

Cal inscripció prèvia als casals de la
gent gran de Badalona*
*Excepte la del dia 1 d’octubre

10.00 h Inici del recorregut
12.30 h Finalització

