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Avià homenatjarà a la gent gran
durant una setmana sencera amb
un programa ben divers
Serà del 27 de setembre al 3 d'octubre i es retrà honors a aquells que hagin
complert 80 anys

Setmana d'homenatge a la gent gran | NacióDigital

Avià torna a celebrar la Setmana d'Homenatge a la Gent Gran d'Avià. Durant set dies, el municipi
s'omplirà de diverses activitats temàtiques com conferències, caminades, música, concursos
esportius, cinema, teatre o màgia.
Enguany serà la 32a edició, i les circumstàncies actuals permeten que es torni a celebrar. Des del
1989 que s'havia celebrat ininterrompudament fins a l'arribada de la pandèmia. Com és tradició,
es tornarà a retre honors a aquells avianesos que han complert els 80 anys. Entre aquest i
l'any anterior se'n celebraran 22 vuitantens aniversaris. L'acte d'homenatge serà el pròxim
diumenge, 3 d'octubre, després del dinar de celebració a l'Ateneu.
La Junta del Casal de la Gent Gran organitza aquesta setmana, que compta també amb la
col·laboració de l'Ajuntament d'Avià, la Coral Santa Maria d'Avià, el Grup de Geganters Solidaris, el
Club Petanca d'Avià i Correnotes Band.
Les activitats programades en el marc de la XXXII Setmana d'Homenatge a la Gent Gran són
obertes a la participació de tothom que ho desitgi. En aquest sentit, per culpa de l'aforament
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limitat derivat de les restriccions de la Covid-19, cal realitzar una inscripció prèvia a
l'Ajuntament d'Avià o al Casal de la Gent Gran. Els horaris per poder-ho fer son dimecres d'11 h a
13 h i la resta de la setmana de 17 h a 19 h.
Programa d'actes
Dilluns, 27 de setembre
17:30 h. | Salutació i presentació del programa
18 h. | Tarda de màgia amb Dani Magyk
Dimarts, 28 de setembre
17:30 h. | Conferència ?La fauna autòctona: animals salvatges i peixos?, a càrrec d'Àlex Cuadros
Dimecres, 29 de setembre
9 h. | Caminada ?Pa sucat amb Oli?
17:30 h. | Sessió de cinema ?Mia i el lleó blanc?
Dijous, 30 de setembre
17:30 h. | Trobada d'acordionistes i Rifa d'una panera
Divendres, 1 d'octubre
8 h. | Trobada de petanca
17:30 h. | Teatre ?Operació avi?, per Farrés Brothers i Cia
Dissabte, 2 d'octubre
15 h. | Competició de ?botifarra? i Rifa d'un pernil
Diumenge, 3 d'octubre
11 h. | Missa amb actuació de la Coral Santa Maria d'Avià
Concert de la Coral Santa Maria de Queralt
Ballada i cercavila dels Gegants d'Avià i Correnotes Band
14 h. | Dinar de celebració
Homenatge aniversari 80 anys (2020 - 2021)
Cantada d'havaneres amb el grup ?Sac i Ganxo?
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