
Associació de Gent Gran La Vila  
 
El trobem al carrer del Mur, número 2. És un edifici històric de Martorell, conegut també com “Casa 
Mestres” i inaugurat l’any 1971.  L’Associació la conformen els socis i sòcies que col·laboren i participen 
de les activitats que organitza l’entitat. La Junta Directiva té com a objectiu oferir activitats diverses als 
seus socis i entomar les iniciatives que siguin viables.  
 
L’horari d’atenció és de 16.00h a 19.00h i l’espai de trobada és la sala de Juntes de la primera planta, 
habitualment els dimecres.  
 
L’Associació constitueix un dels eixos de les activitats de l’Esplai, conjuntament amb els serveis i 
propostes que desenvolupa  l’àrea de gent gran municipal.  
 
Preparen  i contacten amb les agències de viatges que organitzen les excursions d’acord amb les seves 
preferències i les dels seus socis.  
 
A banda de les activitats habituals de jocs de taula i trobades, al juliol s’organitzen els “Dissabtes al Pati” 
on, acompanyats d’un berenar amb música en viu es pot gaudir del  jardí de l’Esplai.  També col·laboren 
en diferents activitats  que s’organitzen en el municipi.  
 
El calendari anual de funcionament es troba en aquesta mateixa web i l’horari habitual és: 
  De dilluns a dissabte de 16 a 19:30h 
 
En aquest edifici, a banda de l’Esplai de Gent Gran La Vila, s’hi troba la seu de vàries associacions com 
ara Assotea, Som Capaços i el Veïns de Rosanes. També hi assaja la Coral Rosanes i el grup de Teatre 
de l’Associació. 
 
A la planta baixa trobareu consergeria,  informant de les activitats organitzades per l’associació i pel 
PMSAPM, a més de fer la primera benvinguda a la gent gran que vol incorporar-se a alguna de les 
activitats de l’Esplai.  
 
 
D’acord amb el Reglament, un cop a l’any, la Junta ha d’organitzar una Assemblea on es parla de 
l’evolució de l’Associació, de les diferents activitats i la gestió de les mateixes, així com  per a recollir 
noves idees i fer suggeriments de millora de 
funcionament.  
 
 
La Junta de l’Associació La Vila està 
formada per:  
 
President: Víctor Pujol 
Secretari: Francesc Querol 
Vocal: Josep Borrull 
Vocal: Pere Bel 
Vocal Àngel Borrega 

Esplai municipal de la gent gran  

La Vila 


