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l’agenda

ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CURS VIATGES DE TARDOR

BENVINGUTS DE NOU AL CASAL !

Ja ens tornem a veure. S’han acabat les vacances i altre cop fem vida normal. 
Hem preparat amb molta il·lusió les activitats per a aquest nou curs 2022-2023. Pròximament us enviarem el pro-

grama on les trobareu detallades amb dies i horaris. Com veureu, hi han activitats organitzades per l’Associació de 
gent gran Viure i Conviure, activitats gratuïtes subvencionades pel Departament de Drets Socials, i altres activitats 
també gratuïtes organitzades pel Casal en col·laboració amb altres entitats i per la Fundació “La Caixa”. Són més de 
cinquanta! Esperem que n´hi hagi per a tots els gustos. 
Comencem doncs el nou curs. 
Feu que el Casal torni a bullir d’activitat amb la vostra presència. 

Us convidem a l’acte d’obertura del curs 2022-2023 
del divendres 9 de setembre a les 5 de la tarda.
Presentarem les activitats del nou curs. Us presen-
tarem les noves activitats que hi hem incorporat en-
guany. En total són més de 50 activitats que hem 
preparat amb molta il·lusió. A continuació hi haurà 
un extraordinàri concert a càrrec del grup musical 
CAFÈ TRIO. 
US HI ESPEREM !!! FINS DIVENDRES DIA 9

No us perdeu els fantàstics viatges que tenim prepa-
rats per a aquesta tardor. 
Del 30 al 5 de setembre, el viatge a La Puglia
Del 19 al 25 d’octubre visitarem les meravelles del 
Marroc.  Del 23 al 27 de setembre visitarem Canta-
bria i els Pics d’Europa
Demaneu informació a la secció de viatges o vegeu 
informació a la nostra pàgina web 
www.aggviureiconviure.cat/viatges

    ACTE DE PRESENTACIÓ DEL CURS 2022 - 2023 
                   PRESENTACIÓ de les activitats del curs
     CONCERT a càrrec del grup musical CAFÈ TRIO

Dissabte 10, a les 5 de la tarda
BALL DE TARDA amb el músic José Luis

Divendres 9, a les 5 de la tarda

Dies 12 al 21
INSCRIPCIONS A LES ACTIVITATS DEL CURS 2022 - 2023
Pròximament us enviarem el programa d’Activitats i com us hi heu d’inscriure

!


