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Dilluns 14
Caminada 
Sortida/arribada: Plaça Llibertat
(Durada aproximada de 2 h)

· 9.30 h
Parlament institucional d’inici de la Festa 
de la Gent Gran a càrrec de la regidora de 
Participació, Ciutadania i Transparència 
Montserrat Flores i tret de sortida a la Ca-
minada de la Gent Gran. 
Inscripció prèvia al 977 010 029 (Regidoria de 
Participació), al 977 010 032 (Centre Cívic Mig-
jorn) o al 977 010 044 (Centre Cívic Ponent) de 
dilluns a divendres de 9 a 14 h.

Dimarts 15
Teatre Bartrina 
(Plaça del Teatre, 1)

· 17 h 
Benvinguda als assistents, homenatge a 
les persones més grans de la ciutat  i cant 
de corals intergeneracional en el marc del 
Projecte Encaix liderat per l’alumnat de 3r 
i 4t d’ESO de l’Institut Salvador Vilaseca i 
amb la participació de la coral L’Encís, de 
l’Orfeó Reusenc, la coral Alborada, de l’en-
titat Cachirulo, la coral l’Esplai la Caixa, el 
cor Alegria del Casal Generalitat I; la coral 

infantil de l’escola Rubió i Ors, i l’orquestra 
Sax’Band; amb  la col·laboració de diver-
ses parelles de ball de diferents edats. 

Dimecres 16
Pavelló Olímpic Municipal 
(Carrer de Mallorca, 1. Autobús línies 10 i 11)

· De les 9.30 a les 10.30 h 
Repartiment d’entrepans i esmorzar al Pa-
velló Municipal  

· A partir de les 10.30 h
Exhibició de balls al Pavelló Municipal.

· 14 h
Dinar a càrrec del càtering del restaurant 
Àlamo.

· 16 h
Ball d’envelat per als assistents al dinar, 
acompanyats de l’orquestra “Jamaica”. 

Dijous 17
MATÍ Centre Cívic Mas Abelló 
(Carrer Mas Carpa, 4)

· 9 h
Campionat de petanca i bitlles. A partir de 
les 10 h també hi haurà dinamització de 
les màquines del parc de Mas Abelló amb 

monitoratge.
· 12 h
Lliurament de trofeus del campionat de 
petanca i bitlles.
TARDA Casal generalitat II 
(Riera d’Aragó, 11)

· 15.30 h
Campionat de botifarra i dòmino.

· 19.30 h
Lliurament de trofeus.

Divendres 18
MATÍ plaça de Sant Pere
· 10.30 h 
Visita cultural guiada per a la gent gran 
a la Prioral de Sant Pere  i possibilitat de 
pujar al campanar. 
Inscripció prèvia al 977 010 029, regidoria de 
Participació, Ciutadania i Transparència.
TARDA Centre Cívic Migjorn 
(Riera de l’Escorial, 24)

· 18 h
Representació teatral del Casal Municipal 
de la Gent Gran Districte V.

· 20 h
Pica-pica i cloenda de Festa de la Gent 
Gran.

L’organització es reserva el dret a modificar, alterar o suspendre la progra-
mació de la Festa de la Gent Gran per causes alienes a la seva voluntat.
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