
AGENDA CULTURAL 

GENER-ABRIL 2017 



Benvolgudes i benvolguts, 

Us presentem l’agenda cultural dels primers quatre me-

sos d’aquest 2017. 

En aquesta agenda hi trobareu activitats que estan pro-

gramades des de l’àrea de salut i esport i de l’àrea de 

cultura i oci. les hem volgut separar per colors per tant, 

trobareu: 

Les activitats de cultura i oci marcades amb color  

I les activitats d’esports marcades amb color  

 

Hi ha activitats que ja us les hem presentat abans i ja 

hi ha les places complertes, com la sortida a la neu. 

També hi ha activitats que encara no podem tancar el 

preu perquè estem pendents que ens confirmin si po-

dem disposar d’entrades a un preu més reduït o encara 

no han sortit a la venda les entrades i no sabem el 

preu. 

A partir del mes de maig us passarem les activitats fins 

a final de curs, estem treballant en la festa d’Elna, cele-

brar el sant Joan i programar les vacances, encara no 

us podem avançar res. 

PRESENTACIÓ 
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CAP DE SETMANA A 

MADRID 
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ACTIVITAT JA 

REALITZADA 

 

 

 

 

 
Anem a Madrid a veure el musical del REY LEÓN, que por-

ta des del 20 d’octubre del 2011, repre-

sentant-se al teatre LOPE DE VEGA.  

Fa 12 anys que es ve representant per Eu-

ropa.  

Pensem que és un espectacle únic 

que s’ha de veure!!! 

 

Marxarem el dissabte 14 de gener al mati, amb AVE des de Girona 

durant el dia aprofitarem per visitar els llocs més interessants de la 

capital i menjar-nos 

un “bocadillo 

de cala- mares”. 

Tindrem l’allotjament 

en un hotel cèn-

tric. 

 

 

 

 

 

 

 

14 i 15 del GE-

NER 2017 



 

BÀSQUET AL PALAU 

BLAUGRANA 
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MARXEM A LES 

10:00 

ARRIBEM A LES 

 

 

 

FC Barcelona Lassa  

vs 

Dominion Bilbao Basket  

 

Anirem a veure 

un partit de bàsquet al Palau Blaugrana, on 

el F.C. Barcelona es veurà les cares amb el 

Dominon Bilbao Basket, un partit molt in-

teressant de la lliga ACB i podrem veure 

en directe el fitxatge estrella Tyrese Rice, 

un gran al·licient per assistir al Palau i gau-

dir de la seva màgia. 

L’hora del partit és a les 12:30, quan sortim 

del palau anirem a menjar una pizza. 

 

Marxarem amb tren a les 10:00 del matí, després del partit anirem a 

dinar una pizza arribarem a les 19:00 del vespre a l’estació de trens 

de Girona. 

El preu de la sortida és de 40€ el dinar no està inclòs en el preu de 

la sortida. 

Els que us agrada el bàsquet és una sorti-

da que gaudireu molt, ja que no es pot 

veure un partit d’aquest nivell sovint! 

DIUMENGE 5 DE 

FEBRER 

TENIM 10 

ENTRA-

DES! 

mínim 7 

ESTEM PENDENTS QUE 

ENS CONFIRMIN LES 

ENTRADES, 

PERÒ APUNTEU-VOS 

PER SABER ELS QUE SE-

REM!! 



SI T’AGRADA GAUDIR DE LA NEU,  

VINE A ANDORRA,  

ENS HO PASSAREM MOLT BÉ!! 

SORTIDA A LA NEU 
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Un any més i ja s’ha convertit 

en una sortida obligatòria de 

la FUNDACIÓ ELNA, passar 

un cap de setmana a la neu. 

És una sortida en un entorn 

natural i on podreu gaudir 

d’activitats a l’aire lliure rela-

cionades amb la neu, com 

una excursió amb raquetes, 

practicar el múixing (trineu 

remolcat per gossos), una 

sortida amb motos de neu i 

practicar l’snowtubbing una 

forma molt divertida de lliscar 

per sobre la neu. 

En aquesta sortida us acompanyaran els 2 entrenadors (la Fani i en 

Marc) i passareu un cap de setmana diferent a Andorra. 

 

 

 

 

 

 

 

DEL 17 AL 19 DE 

FEBRER 

 

 

 

 

SORTIDA AMB 

LES PLACES 

COMPLERTES 



TORNEIG DE BÀSQUET  

i CAMPIONAT de bolos 
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HORA: DE 10:00  A 

18:00 HORES 

LLOC:FUNDACIÓ 

ELNA 

 

 

 

Aquest any celebrarem el 

torneig anual de bàsquet, 

amb un dels equips grans 

de la província de Girona, 

el C.B.SALT.  

Les jugadores i jugadors 

de l’equip Elna estan ben 

emocionats per poder 

jugar i compartir un partit 

amb un gran equip.  

Els seguidors de l’equip 

Elna quedem a les 10:00 

DIUMENGE 12 

DE MARÇ 

 

 

POT VENIR TO-

THOM QUI VULGUI, 

PORTEU AMICS I 

FAMILIARS!! Després del partit, anirem a dinar: porteu un entrepà i beguda 

i després qui vulgui pot venir a la bolera a fer un campionat ( por-

teu  diners per jugar) 

 

VINE A PASSAR UN DIUMENGE GAUDINT DE 

L’ESPORT I ELS AMICS 



 

ORCHESTRA      

FIRELUCHE 

La ORCHESTRA FIRELUCHE, és el grup que hi toca en 

Domènec. El divendres 31 de Març, presenten el nou disc :COLBRÍ 

EN FLAMES al teatre Municipal de Girona. 

És un grup diferent, ja que els instruments que toquen són instru-

ments de joguina, hi ha pocs grups que utilitzin les joguines per 

fer música, és una oportunitat per veure un grup original de música. 

 

A la sortida, els que vulgueu anirem al café CONTEXT llibreria a 

fer un pica-pica molt bo i comentarem l’actuació !!!! 

 

Vols venir al teatre Municipal a un concert i  

conèixer un ambient interessant al  

Bar Context de Girona ?  
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DIVENDRES 31 

DE MARÇ 

QUEDEM A LES  

20:00 A LA FONT  

DE LA PLAÇA  

CATALUNYA. 

EL PREU ENCARA NO PO-

DEM DONAR  DE LA SORTI-

DA. ESTEM PENDENTS 

DELS PREUS DE LES ENTRA-

DES.  

APUNTEU-VOS PER SABER 

ELS QUE SAREM 



 

MÀGIC TREN + MERCAT DEL 

RAM DE VIC 
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HORA DE 

MARXAR: 9:00 H.  

 

HORA 

D’ARRIBADA: 

18:00 H. 

LLOC: FUNDACIÓ 

ELNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DIUMENGE 9 

D’ABRIL 

El segon museu millor d’EUROPA en maquetes de 

trens !! És molt més que un museu de tren. És UN               

ESPECTACLE !! 

Després de visitar el màgic  món del tren, anirem a la ciutat de 

Vic, per veure el Mercat del Ram, és un dels mercats més im-

portants que es fan a Catalunya. Heu vist mai un partit de bas-

quet amb cavalls? Doncs anirem a veure una exhibició de 

Horseball (bàsquet amb cavall).  

Marxarem a les 9:00 del mati amb furgoneta des de davant de 

la FUNDACIÓ ELNA i arribarem cap a les 18:00 hores al mateix 

lloc. 

El preu de la sortida és de 50€ i heu de portar el dinar (una 

amanida d'arròs o pasta, beguda i fruita). 

 

SI VOLS CONEIXER UN ESPECTACLE AMB TRENS 

ÚNIC A EUROPA I VEURE UN DELS MERCATS MÉS 

GRANS DE CATALUNYA, APUNTA’T A  AQUESTA SOR-

TIDA!!  

 

 

PLACES  

DISPONIBLES: 

8 



CONGOST DE MONTREBEI 
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FAREM UNA EXCURSIÓ PER UN 

DELS PARATGES MÉS BONICS DE 

CATALUNYA, UN LLOC ÚNIC I ES-

PECTACULAR! 

CAMINAREM I DINAREM PER MIG 

DELS ACANTILATS D’AQUEST ES-

PAI NATURAL, SERÀ TOTA UNA 

AVENTURA. 

 

 

MARXAREM MOLT AVIAT AL MA-

TÍ, A LES 06:30, JA QUE HEM 

D’ANAR FINS A LLEIDA, PORTEU 

ESMORZAR (PARAREM A ESMOR-

ZAR). FAREM UNA CAMINADA 

D’UNS 10 KM, DINAREM ENTRE 

ACANTILATS I  ARRIBAREM A 

GIRONA CAP A LES 20:00 APROXIMADAMENT. 

 

SERÀ UN DIA DEDICAT A FER 

SALIT I NATURA,  PERÒ AMB 

UNA EXPERIÈNCIA QUE HO RE-

CORDAREU DURANT MOLT DE 

TEMPS!! 

VINE A CONÈIXER EL TEU PAÍS! 

SERÀ UNA CATALUNYA EXPE-

RIENCE!! 

 

DISSABTE 29  

D’ABRIL 

HORA SORTIDA: 

06:30 HORES 

HORA D’ARRIBAR: 

20:00 HORES 

CAL PORTAR: ES-

MORZAR, DINAR I BE-

RENAR I AIGUA. 

 

 

PLACES  

DISPONIBLES: 12 



NOTIFICACIONS I ACLARIMENTS: 
 

 

A mesura que anem progressant amb el projecte de CULTURA I OCI, ens ado-

nem que hem de crear un codi d’inscripció en les activitats, ja que si no ho fem 

així, ens trobarem que a curt o mitjà termini haurem de tancar el projecte. 

Una vegada heu triat les sortides de les quals voleu participar cal que feu        

l’ inscripció via correu electrònic omplint el document on hi ha totes les sor-

tides. En unes hores rebreu un correu confirmant-vos si esteu acceptats/

des per assistir a la sortida. A partir d’aquest moment, es cobrarà una paga 

i senyal. 

 

Ens hem trobat ,en alguna ocasió, que a última hora hi ha una baixa , sense 

que sigui de causa major. Què implica aquesta baixa?: 

 

Que una altre persona que volia assistir-hi, no pot perquè ja estava ple i 

en el seu moment se li va dir que no tenia plaça. 

Que la FUNDACIÓ ELNA, fa un avançament de les despeses que compor-

ten les sortides (entrades, furgoneta, reserves d’espais, el cost de l’a-

companyament del professional està dividit entre tots els assistents...) 

És per aquests motius que en el cas que un noi o noia no pugui assistir a última 

hora, si no hi ha una altra persona que el pugui substituir haurem de cobrar el 

cost total de la sortida. 

Si la sortida no arriba a un mínim d’assistents, des de la FUNDACIÓ ELNA ens 

veurem obligats a cancel·lar-la. 

 

IMPORTANT!! S’HA D’ENVIAR OMPLERT EL FULL D’INSCRIPCIÓ  

En cas de malaltia justificada, en parlarem directament amb la familia. 


