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1 d’octubre de 2017 

Dia Internacional de la Gent Gran 

ACTES COMMEMORATIUS 
   

 

 

 

 

 

 



• 28/09/2017 + Love. Preestrena representació teatral sobre l’afectivitat i la 

sexualitat en les persones grans, realitzada a partir de les aportacions de 

les pròpies persones grans que han participat en els grups de discussió que 

s’ha dut a terme sobre aquest tema.  

Projecte en col.laboració amb Fundació La Caixa, la UdL i l’Aula Municipal 

de teatre. 
 

Lloc: Sala 1 del Teatre Municipal de l’Escorxador, c/ Lluís Companys, s/n.  

Hora: 18.00 hores. Entrada gratuita (cal recollir invitació a l’Àrea de Gent 

Gran, Rambla de Ferran, 13, baixos, fins el dia 27/09/2017 a les 13.00 

hores). 
 

• 2/10/2017 Concert Commemoratiu a càrrec del Grup d’Havaneres “Mai 

és tard”.  
 

Lloc: Sala 2 de l’Auditori Municipal Enric Granados de Lleida, plaça Josep 

Prenafeta, s/n. 

Hora: 18.00 hores. Entrada gratuita (cal recollir invitació a l’Àrea de Gent 

Gran, Rambla de Ferran, 13, baixos, fins el dia 28/09/2017 a les 13.00 

hores). 
 

• 3/10/2017 Xerrada informativa sobre accidents a la llar i seguretat viària, 

en col·laboració amb la Fundació Agrupació.  
 

Lloc: Sala Jaume Magre, carrer Bisbe Torres, 2 . 

Hora: 17.00 hores. Entrada lliure i gratuita. 
 

• 4/10/2017 + Love. Estrena de l’obra.  
 

Lloc: Sala 1 del Teatre Municipal de l’Escorxador, c/ Lluís Companys, s/n. 

Hora: 19.00 hores. Entrada gratuita (cal recollir invitació a l’Àrea de Gent 

Gran, Rambla de Ferran, 13, baixos, fins el dia 03/10/2017 a les 13.00 

hores). 
 

• 5/10/2017 Inaguració de l’activitat Tardes de Ball.  
 

Lloc: Palau de Congressos de la Llotja de Lleida, avinguda de Tortosa, 6. 

Hora: 17.00 hores. Entrada lliure i gratuita. 
 

Altres sessions: dies 11, 19 i 26 d’octubre de 2017 a les 17.30 hores. 
 

• 20/10/2017 Representació de l’obra “Entre versos y Marsillach” a càrrec 

de la Companyia de Blanca Marsillach, en què hi participen actors 

professionals i gent gran dels grups de lectura. Organitza: Fundació La 

Caixa 
 

Lloc: Caixafòrum de Lleida, avinguda Blondel, 3. 

Hora: 17.00 hores. Entrada  gratuita. Cal invitació prèvia.   
 

• Del 20 octubre al 3 novembre, exposició retrospectiva. Amb motiu dels 25 

anys de l’activitat Tardes de Ball, exposició dels cartells que han anunciat 

l’activitat aquests 25 anys. 
 

Lloc: Hall de l’Escola d’Art Leandre Cristofol. C/ La Palma, 12. 

Entrada lliure i gratuïta. 
 

• Octubre: visites guiades al backstage de la Llotja. Per coneixer al que no 

es veu del Teatre ( camerinos, escenari...). 
 

• Lloc: Pça. De la Llotja. 

• Dies: 16 i 24 octubre a les 17,30 i dia 18 octubre a les 10,30. Places    

limitades. Cal inscriure’s a l’Àrea de Gent Gran. 
 

• Consell Municipal de les Persones Grans:  reunió anual d’aquest òrgan de 

participació.  
 

Lloc: Hall de l’Escola d’Art Leandre Cristofol.    

Data: 20 d’octubre a les 11,15 h. 
 

 


