
ACTIVITATS 
PER LA GENT GRAN

Amb el suport:



Estimats veïns i estimades veïnes

Us faig entrega d’aquest petit programa 

d’actes que hem preparat amb molta 

sensibilitat. Activitats lúdiques i culturals 

que podrem gaudir amb tota la seguretat 

i amb totes garanties sanitàries. Des de 

l’Ajuntament hem pensat que és el moment 

de gaudir del nostre poble i de tornar a 

somriure, després de molts mesos de tristor. 

Us convido i us espero a tots i a totes

Una abraçada molt forta.

Ascensión Ratia Checa

Alcaldessa

Ramírez, un supervivent del segle xx

Dimecres 23 de juny a les 21 h,  
a la sala Pal•ladius

Show còmic

cia. Panettone Brothers

Tulipes

Divendres 4 de juny a les 21 h,  
a la sala Pal•ladius

Espectacle còmic

cia. Decopivolta

Una comèdia irreverent d’estar per casa. Una 
proposta fresca i divertida on dues veïnes 
esbojarrades donaran l’espectacle. 

Señor dame paciencia

Divendres 28 de maig a les 18 h, 
a la sala d’actes del Castell

Cinema

Director: Álvaro Díaz Lorenzo

Quan la dona de Gregorio, un banquer molt 
conservador i molt rondinaire, mor sobtadament, 
aquest es veu obligat a complir la seva última voluntat…

Del Coche Fantástico, de l’Equipo A, de la Bola 
de Cristal, de Camela, i d’anar amb la seva mare a 
comprar!

A la fresca

Divendres 18 de juny a les 21 h,  
a la sala Pal•ladius

Teatre d’animació

cia. Anna Confetti

Tres personatges i una cadira gegant surten  
a prendre la fresca, provocant diferents  
situacions còmiques.

IMPORTANT:
Per a poder assistir a cadascun dels actes 
que organitza l’Ajuntament per a la gent gran, 
s’hauran d’apuntar via presencial a l’horari del 
Castell o mitjançant trucada telefònica al mateix 
Castell (Tel.: 93 663 22 55 ). Les llistes estaran 
actives fins al mateix dia de l’acte al matí.

Aforament màxim de 200 persones.

Aforament màxim de 200 persones.Aforament màxim de 67 persones.

Aforament màxim de 200 persones.


