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Tret de sortida de la setmana d’activitats per la gent
gran, Per Molts Anys
Dilluns, el Centre Cultura La Marineta va acollir la inauguració oficial de la
setmana dedicada a la gent gran, que s’allargarà fins diumenge 10 de
maig.
Com cada any, l’Ajuntament organitza una setmana d’activitats culturals
dedicada a la gent gran, amb la col·laboració de les diferents entitats per tal de
mostrar la feina que la gent gran de Mollet ha fet al llarg del curs. La primera va
ser la inauguració de l’exposició Mollet, una ciutat de cinema, que va marcar el
tret de sortida. L’acte, que va tenir lloc al Centre Cultural La Marineta, va gaudir
de ple rotund d’assistència.
Posteriorment, a les 18 hores, el Mercat Vell va ser protagonista de l’actuació
del grup musical Diàspora, que va fer un concert amb cançons de sempre i
havaneres com a homenatge a les persones de Mollet que fan 100 anys durant
el 2015.
Així doncs, la ciutat està sent testimoni d’activitats com els espectacles de
playback, “Bravo por la música” i “A l’abril cançons mil” i obres de teatre com
“Res no és el que sembla”, que es podrà veure aquesta tarda. A més, demà es
farà un recorregut de 4 km que anirà des de la Masia Can Borrell fins als
Pinetons, que es complementarà amb algunes activitats saludables a l’aire
lliure. També hi haurà la possibilitat d’assistir al taller de confecció de polseres
Candela, per recaptar fons per a la recerca del càncer infantil de l’Hospital de
sant Joan de Déu.
Finalment, divendres tindrà lloc un ball de germanor amb música en directe i
per acabar la setmana, un cinefòrum de la pel·lícula Hitchcock.

Ràdio Mollet amb la gent gran
Amb motiu d’aquesta setmana dedicada a la gent gran, avui, de 12 a 13 hores,
l’emissora Ràdio Mollet realitzarà i emetrà en directe el programa La nostra
gent gran. La realització es farà des de la Residència Assistida i Centre de Dia
Santa Rosa.
La primera part estarà dedicada als 20 anys de la residència i comptarà amb la
participació de Belén Barceló, directora de la Residència, Sílvia Batlle,

animadora sociocultural, una persona resident i un familiar. A la segona part,
participarà la regidora de Gent Gran i girarà a l’entorn del programa Per molts
anys.
(Adjuntem fotografies)
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