
 
  

Benvolguts, 
 
Aquestes paraules que us adreço em fan 
especial il·lusió. Després d’un any i mig on la 
pandèmia ha sacsejat les nostres vides, ens ha 
tingut amb l’ai al cor i ens ha reduït la vida 
social. Per fi anem recuperant poc a poc la 
normalitat. I això vol dir que podem recuperar un 
dels actes més joiosos de la nostra vila. La 
Setmana de la Gent Gran es farà de l’1 al 7 
d’octubre, i per fi podrem gaudir plegats de 
diverses activitats, trobar-nos, conversar i 
compartir emocions posant totes les mesures de 
seguretat que siguin necessàries. 
 
No cal que us ho digui, han estat uns mesos 
molt durs, on la covid19 ens ha impactat de 
manera molt negativa i tothom l’hem patida de 
manera directa o indirecta. Les persones grans, 
en especial, heu estat el col·lectiu més afectat. 
Per aquest motiu, en primer lloc, vull tenir un 
record molt sentit i especial per a totes les 
persones que ens han deixat, i per les seves 
famílies. I, en segon lloc, us vull agrair el vostre 
compromís i valentia, per fer front a aquesta crisi 
amb responsabilitat i civisme. No abaixem la 
guàrdia, gràcies a la vacunes ens n’estem 
sortint, però cal mantenir mesures com la 
mascareta i les distàncies per evitar contagis. 
 
Dit això, anem al que ens fa il·lusió de debò: 
prepareu-vos per gaudir de concerts, cinema, 
tallers, jocs... Serà una Setmana de la Gent 
Gran diferent i adaptada en la qual no tindrem 
àpats populars ni balls. Però malgrat això, 
podrem gaudir de diverses activitats per 
compartir plegats l’alegria de viure.  
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També us vull informar que el proper 1 
d’octubre reobrirem el Casal d’Avis, amb les 
condicions i mesures que ens marca la 
normativa del Procicat. Obrirem, inicialment,  
de dilluns a divendres  de 16 a 20h, i els 
dissabtes i diumenges de 10 a 13h i de 16 a 
20h.  
 
Per últim, vull agrair la tasca de l’Associació de 
la Gent Gran de Masquefa per la seva 
implicació constant tant abans de la pandèmia, 
com durant el confinament i també ara que 
hem de reemprendre l’activitat. Gràcies per 
treballar incansablement pel benestar de la 
nostra gent gran. 
 
Desitjo que  gaudiu molt d’aquesta nova edició 
de la Setmana de la Gent Gran! 
 
Xavier Boquete i Saiz 
Alcalde i regidor de Gent Gran 
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