
ACTIVITATS PER A LA GENT GRAN 
GENER / JUNY – 2018 

 
 

Punt de trobada al Casal de l’Avi   (c. Major, 101 – 1r pis) 
Cada dia de dilluns a divendres de 16 a 19 h 
 

Taller de la memòria (Manteniment, formació continua)     
A partir de febrer (12 sessions), els dilluns. 
Preu: 16 € (tot el taller) 
 
 

Punta de coixí                                 
Dues hores setmanals, els dimarts de 10 a 12 h al Casal de l’Avi o bé  
Dues hores setmanals, els dijous entre 16 i 19 h a Can Laporta 
Preu: 20 €/mes 
Preu socis Casal de l’Avi: 15 €/mes (material no inclòs) 
Organitza: Casal de l’Avi 
 

Gimnàstica terapèutica 
Divendres d’11.30 a 12.30 h  
Preu: 28 €/mes 
Preu socis Casal de l’Avi: 25 €/mes 
 

Informàtica             
Per a tots els nivells. 
Divendres de 16 a 17 h. 
Preu: 20 €/mes 
Preu socis Casal de l’Avi: 15 €/mes 
Organitza: Casal de l’Avi 
 

Grup de suport per a familiars de persones en situació de dependència 
L’Àrea de Benestar del Consell Comarcal de l’Alt Empordà, des del programa 
d’Atenció i Prevenció a la Dependència, per tal de millorar la qualitat de vida 
de les persones afectades de dependència i familiars, organitza un espai de 
suport grupal amb l’objectiu d’alleugerir, oferir suport i ajuda mútua als 
familiars cuidadors. 
Sessions d’1 hora i mitja a la setmana. Dates i hores a concretar 
Activitat gratuïta (prèvia inscripció). Cal inscriure’s a l’Àrea de Benestar del 
Consell Comarcal de l’Alt Empordà, tel. 972 677 050. 
 

Ball de tarda i berenar amb el Duet somnis            Diumenge 21 de gener 
Lloc: Sala de la Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17.30 h 
Preu: 5 € 
 



Excursió: Casa de les Punxes de Barcelona         Dimecres 24 de gener 
Sortida a les 7.30h de l’Institut. Parada per esmorzar 
(inclòs).  
La Casa de les Punxes és en realitat un edifici de pisos 
que imita la forma dels Castells medievals i que 
constitueix un dels perfils més reconeguts del 
modernisme a Barcelona. La visita la farem amb 

autoguia i un cop acabada, anirem a dinar. A la tarda visitarem el Centre 
Comercial La Roca Company.   
Preu: 59 € 
Inscripcions a Can Laporta del 8 a l’19 de gener. 
Organitza: Casal de l’Avi. 
 

Reunió general de socis Casal de l’Avi                   Divendres 16 de febrer
Lloc: Porxos de Can Laporta 
Hora: 17 h 
En acabar la reunió, berenar per a tothom.  
 

Excursió: Fàbrica Estrella Damm i Antiga Casa Graupera                            
Dimecres 21 de febrer

Sortirem de l’Institut. Parada per esmorzar 
(inclòs). Arribarem al Prat de Llobregat on farem 
una visita guiada per la Fàbrica Estrella Damm, 
mestres cervesers des de 1876. En acabar la 
visita farem un tast de 4 cerveses i després 
anirem a dinar 
A la tarda anirem a Mataró per visitar l’antiga 

Casa Graupera, que des de fa més de 120 anys elabora artesanalment 
neules, xocolates, galetes i torrons. Després d’una demostració de com es fan 
les neules tindrem un tast de diferents productes i podrem comprar a la 
botiga. Fet això, ens posarem altre cop en marxa per tornar cap a casa. 
Preu: 58 € 
Inscripcions a Can Laporta del 5 al 16 de febrer. 
Organitza: Casal de l’Avi. 
 

Dinar Dia Internacional de la Dona                              Divendres 9 de març 
Únicament per a socis del Casal de l’Avi. 
Organitza: FATEC i Casal de l’Avi                 

(més informació en programes a part) 
 

 

Ball de tarda i berenar amb Xanadú Duet                 Diumenge 18 de març
Lloc: Sala de la Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17.30 h 
Preu: 5 € 
 



Excursió: Calçotada a la Garrotxa                              Dimecres 21 de març
Sortida de l’Institut a les 8 h en direcció a Oix 
amb parada per esmorzar (inclòs). Després 
ens dirigirem a Beget. Situat a la capçalera 
del riu Llierca, les seves cases de pedra 
s’agrupen al voltant de la riera de Beget. La 
població, en bona part disseminada, es 
centra en el nucli antic del poble i en masies disperses al voltant de les 
antigues parròquies rurals de Rocabruna, Bestracà i Salarsa. 
La visita es farà amb la nostra guia i un cop finalitzada anirem a dinar a Can 
Bundància.  
Preu: 50 € 
Inscripcions a Can Laporta del 5 al 16 de març. 
Organitza: Casal de l’Avi. 
 

Ball de tarda i berenar amb el Músic Rubau                Diumenge 22 d’abril
Lloc: Sala de la Societat “La Unió Jonquerenca” 
Hora: 17.30 h 
Preu: 5 € 
 

Sant Jordi                                                                             Dilluns 23 d’abril
Parades de llibres i roses, sardanes i altres activitats. 
Lloc: davant de la Societat “La Unió Jonquerenca”. 

 

(més informació en programes a part) 
 

Excursió: Mines de Cercs i Sta. Maria de Queralt        Dimecres 25 d’abril  
Sortida de l’Institut. Parada per esmorzar (inclòs). 
A Cercs,  visitrem el Museu de les Mines de Cercs, 
que es considera un centre d’interpretació dedicat 
a la mineria del carbó del Berguedà. Es va fundar a 
finals del segle XIX per allotjar-hi la població que 
treballava a les mines de carbó. Avui dia és un dels 
nuclis miners més ben conservats de Catalunya i de tot l’estat espanyol. La 
visita es fa amb un trenet per visitar tota la mina. 
En acabar, dinar, i després de anirem al Santuari de Santa Maria de Queralt, 
anomenat el balcó de Catalunya per les seves visites espectaculars. 
Preu: 51 € 
Inscripcions a Can Laporta del 9 al 20 d’abril. 
Organitza: Casal de l’Avi. 
 

69a Festa de la Gent Gran                                             Dissabte 19 de maig
Dinar d’Homenatge i Germanor a la Gent Gran. 
Exclusivament per a persones empadronades a la Jonquera. 
Organitza: Patronat Local d’Homenatges a la Vellesa i Ajuntament de la 
Jonquera                  (més informació en programes a part) 



 
 

 

Viatge al Perigord                                               Del 28 de maig al 2 de juny
Preu: 690€  
Suplement habitació individual: 110€ 
Inscripcions a Can Laporta del 26 de març fins al 4 de maig.  
Organitza: Casal de l’Avi. 

                  (més informació en programes a part) 
  

Excursió: Montserrat                                                    Dimecres 27 de juny   
Sortida a les 7.30 h de l’Institut. Parada per 
esmorzar.  
Disposarem de tot el matí per realitzar les 
següents activitats: recorregut pels exteriors 
del santuari, visita a la basílica i el cambril 
de la Mare de Déu. 
Finalitzades les visites, anirem a Igualada a 
dinar i després tindrem temps lliure pel 
municipi.  
Preu: 48 € 
Inscripcions a Can Laporta de l’11 al 22 de juny.  
Organitza: Casal de l’Avi 
 
 

Dinar del soci del Casal de l’Avi                                    Dissabte 16 de juny
(més informació en programes a part) 

 
 

Viatge a Cantàbria                                                  Del 24 al 29 de setembre  
Preu: 470€  
Suplement habitació individual: 100 € 
Inscripcions a Can Laporta del 2 de juliol fins al 3 de setembre. De dilluns a 
divendres de 10.30 a 13.30 h 
Organitza: Casal de l’Avi    

                                 (més informació en programes a part) 
 
 
 
 
 
 

Les regidories de Cultura i Benestar Social de l’Ajuntament de la Jonquera i el Casal 
de l’Avi, organitzadors de les activitats incloses en aquest fulletó, es reserven el dret 
de modificar o variar qualsevol activitat, si causes imprevistes els obliguessin a fer-ho. 
 
 

Informació i inscripcions 

Centre Cultural de l’Albera “Can Laporta” 
carrer Major, 2 - La Jonquera 
matins de dimecres a divendres de 10.30 a 13.30 h 
tardes de dilluns a divendres de 17 a 20 h 
Tel. 972 555 713  -  Fax.972 555 740 
canlaporta@lajonquera.cat  -  www.lajonquera.cat 


