Del 19 de juny al 2 de juliol
Dilluns 19 de juny
DINAMITZACIÓ DE L’ESPAI LÚDIC I DE
SALUT PER A LA GENT GRAN

TORNEIG DE DÒMINO, PARXÍS I RAMIRO
A partir del 19 de juny, per a la gent gran d'Olivella,
es portarà a terme els torneigs de dòmino, parxís i
ramiro.

Horari: a les 10,30 h
Dirigeix l’activitat Elisenda Diviu, fisioterapeuta del
Programa d’Educació Postural. Cal portar gorra,
roba i calçat còmode.

Divendres 30 de juny
Cal
portarESPECIAL
gorra i roba i calçat còmode.
BINGO

Diumenge 2 de juliol
FESTA GRAN
13 h Parlaments
A càrrec de l’Associació de la Gent Gran d’Olivella,
del Regidor de la Gent Gran i de l’Alcaldessa d’Olivella.

Horari: a les 17,00 h

Lliurament de premis dels Torneigs de dòmino,
parxís i ramiro.

Hi haurà un bingo especial premiat amb un xec
regal de 50€ de l’Àrea de Guissona.

14 h Dinar

Dissabte 1 de juliol

Aperitiu amb patates xips i olives, amanida de
formatge, paella, postres, pa, aigua, vi, cava i cafè.
En acabar el dinar

8è CONCURS DE TRUITES

Ball amb el Duet SUPERNOVA

Lliurament de les truites: de 16 a 17 h

El dinar del diumenge 2 de juliol, és exclusiu per a les
persones grans d’ Olivella amb 60 anys complerts
durant l’any 2017 i per a la seva parella.

Inici del concurs a les 17,30 h i entrega de premis a
les 18,30 h.
1r Premi: un Sopar+Ball per a 2 persones, al
Restaurant Les Piques d’Olivella.
2n Premi: un Taller de cuina, valorat en 35€, a la
Casa Ametller de Sant Pere Molanta.
7è CONCURS DE PASTISSOS

Preu per als socis del Casal de la Gent Gran: 6 € per
persona
Preu empadronats: 8 € per persona
No empadronats: 12 € per persona
Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 896
89 46.

Lliurament dels pastissos: de 16 a 17 h
Inici del concurs a les 17,30 h i entrega de premis a
les 18,30 h.
1r Premi: un Sopar+Ball per a 2 persones, al
Restaurant Les Piques d’Olivella.

Inscripcions i pagament fins el 26 de juny a
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), La
Crivellera - Mas Milà.

2n Premi: un Xec regal per valor de 35€ de la
Pastisseria Pascual de Sant Pere de Ribes.
En acabar els concursos, gaudirem d’un pa amb
tomàquet amb les truites, els pastissos i amenitzat
amb un ball.

Organitza:

Associació de la Gent Gran d’Olivella

Inscripcions fins el 29 de juny a l’Oficina
d’Atenció al Ciutadà (OAC) La Crivellera - Mas
Milà

Col.laboren:

Restaurant Les Piques
Restaurant La Posada
Pastisseria Pascual
Gremi d’Hostaleria de Sitges

