A les 17.30 h. Mercat Vell
Acte de reconeixement a les persones de Mollet
que fan 100 anys durant el 2019.

Dilluns 13 de maig

Espectacle de teatre, Bar Paralelo’s, del grup de
teatre de l’associació Amics de l’Art de Mollet.
Direcció: Rosa Galitó
Homenatge 25è Aniversari de l’Associació Amics de l’Art
de Mollet

A les 18 h. CC La Marineta
Inauguració de l’exposició Súper Mollet gran.
Herois i heroïnes quotidians
Exposició, del 13 de maig a l’1 de juny
Mostra d’arts plàstiques, vídeo i instal·lació de Portades
exclusives
Dimarts 14 de maig
A les 17.30 h. Can Gomà
Espectacle, Quan les paraules fallen, la música
parla del grup de playback La Década de los 60
Direcció: Charo Recuero
Les entrades per a l’espectacle de playback es podran
adquirir a El Lledoner el dimarts 30 d’abril, de 15 h a 16 h.
Es donarà un màxim de dues entrades per persona.
Entrades gratuïtes. Capacitat limitada.
Dimecres 15 de maig
De 10 h a 11.30 h. L’Ateneu Gran i El Lledoner
Accedeix a Internet i empodera’t!
Taller per aprendre a fer de forma més ràpida i còmoda
gestions de la vida quotidiana.
A càrrec del grup de monitors voluntaris del programa
I tu, per què no?
Inscripcions: L’Ateneu Gran i El Lledoner fins al 10 de
maig
De 12 h a 13 h. Ràdio Mollet
Realització i emissió en directe del programa de
Ràdio Mollet La nostra gent gran
Ràdio Mollet (96.3 FM)

Dijous 16 de maig
De 10 h a 12 h. Gallecs
Redescobrint Gallecs
Caminada orientativa per Gallecs. Farem grups i, a partir
d’un plànol, trobarem diferents senyals. Acabarem amb
un esmorzar saludable.
Punt de trobada: Pista municipal d’atletisme ‘La pedra
salvadora’
Inscripcions: esports@molletvalles.cat o trucant al telèfon 93 571 95 00, ext. 9595, abans del 10 de maig.
A les 17.30 h. Can Gomà
Espectacle, Avui, un mar de cançons, del grup de
playback de l’associació Amics de l’Art de Mollet.
Les entrades per a l’espectacle de playback es podran adquirir a El Lledoner el dijous 2 de maig, de 15 h a 16 h. Es
donarà un màxim de dues entrades per persona. Entrades
gratuïtes. Capacitat limitada.
Divendres 17 de maig
A les 17.30 h. Mercat Vell
Ball de germanor amb música en directe, Duet Ària
Diumenge 19 de maig
A les 18.30 h. El Lledoner
Cinefòrum, Figuras ocultas

Direcció: Theodore Melfi (EUA, 2016)
La història mai explicada de tres dones científiques
afroamericanes que van treballar a la NASA a inicis dels
anys seixanta, en plena cursa a l’espai, i enmig de la
lluita dels drets civils dels negres nord-americans.
Dilluns 20 de maig
A les 17.30 h. Can Gomà
Espectacle, Bruixeria musical, del grup de playback
de l’Associació de Jubilats i Pensionistes de Can Pantiquet.
Direcció: Adelina Monleón
Les entrades per a l’espectacle de playback es podran
adquirir a El Lledoner el divendres 3 de maig, de 15 h a
16 h. Es donarà un màxim de dues entrades per persona.
Entrades gratuïtes. Capacitat limitada.

Agraïment especial a cada una de les més de 460 persones
grans que ha participat en aquest programa per fer-lo possible.
Agraïments: casals de gent gran de la ciutat; grup de playback
de l’associació de gent gran Amics de l’Art de Mollet; grup de
playback de Can Pantiquet; grup de teatre de l’associació de gent
gran Amics de l’Art de Mollet; grup de playback La Década de los
60; grup de ràdio La Nostra Gent Gran; equip de voluntaris del
programa I tu, per què no?; voluntariat del coneixement.
Col·laboracions: Ràdio Mollet; Restaurant El Petit Moll d’El Lledoner; So JC; Vallès Visió.
Totes les activitats són gratuïtes.
La capacitat dels espais tancats és limitada.
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