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Presentació 

QUÈ ÉS LA GUIA
DE LA GENT GRAN
ACTIVA DEL BAGES?

La Guia de la Gent Gran Acti-
va del Bages que teniu a les 
mans és la constatació que 
les persones tenim inquie-
tuds i ganes d’aprendre du-
rant tota la vida. 

La nostra societat té molt 
ben assumit que als anys ens 
agrada donar-los vida i, molt 
sovint, ho fem amb molta 
intensitat com es demostra 
en aquest document imprès 
en el qual consta la relació 
de grups que treballen en 
l’àmbit de la gent gran, així 
com les activitats més des-
tacades que porten a terme.

Aquesta guia també ens ser-
veix per deixar constància 
que les administracions pú-
bliques, les entitats i la so-
cietat civil, tenim l’obligació 
d’avançar junts i al mateix pas. 

El Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Bages esdevé 
l’òrgan participatiu a partir 
del qual les entitats de gent 
gran de la comarca canalit-
zen les inquietuds d’una part 
substancial de la nostra so-
cietat, la que acumula més 
experiència i més coneixe-
ment.

Gràcies a totes aquelles per-
sones que heu fet possible 
aquesta guia. Sou gent gran 
activa que heu sabut recollir 
una realitat que ens enorgu-
lleix a tots.

    
Josep Candàliga Freixa
President del Consell Comarcal 
del Bages
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El Consell Consultiu Comarcal de 
la Gent Gran del Bages és un òr-
gan, creat l’any 1990 pel Consell 
Comarcal del Bages, de consulta i 
de participació dels usuaris i de les 
entitats de serveis socials en els 
temes que interessen i afecten a 
les persones grans. 

Desenvolupa accions de promoció 
de l’atenció assistencial, culturals 
i de plena integració i participa-
ció social i emet propostes i sug-
geriments de millora al Consell 
Comarcal del Bages en la línia de 
l’envelliment actiu i de millora del 
benestar de les persones grans de 
la comarca. 

El Consell Consultiu representa a 
un total de 140 entitats socials del 
Bages, entre casals, esplais, as-
sociacions i serveis d’atenció a les 
persones grans, les quals estan re-
presentades al Consell de la Gent 
Gran de Catalunya.

CONSELL CONSULTIU
COMARCAL DE LA
GENT GRAN DEL BAGES

EL CONSELL 
CONSULTIU 
REPRESENTA A 
UN TOTAL DE

ENTITATS 
SOCIALS DEL 
BAGES
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Els òrgans de gestió del Consell Con-
sultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Bages són l’Assemblea i la Junta Per-
manent. El president d’ambdós òrgans 
és també el president del Consell Co-
marcal del Bages.
 
Composició de l’Assemblea 

L’Assemblea la formen el president i 
els vicepresidents primer i segon del 
CCCGGB, un conseller comarcal per 
cada grup polític comarcal i un delegat 
per cada entitat o col·lectiu que treba-
lla en temes de les persones grans i té 
seu o delegació de la comarca del Ba-
ges.  

Composició de la Junta Permanent

4 delegats/es amb representació polí-
tica: 3 del Consell Comarcal del Bages 
i 1 de l’ajuntament de Manresa.

3 delegats/es en representació de les 
associacions i entitats de suport a la 
gent gran amb seu a la comarca del 
Bages.

3 delegats/es en representació dels 
casals, esplais i associacions de l’àm-
bit de la gent gran del Bages: 1 de 
Manresa, 1 dels municipis de més de 
1000 habitants, exclòs Manresa, i 1 
dels municipis de menys de 1000 habi-
tants.

2 delegats/es en representació de les 
residències de gent gran de la comar-
ca: 1 de Manresa i 1 de la resta de la 
comarca.

2 delegats/es en representació dels 
sindicats majoritaris: CCOO i UGT.

2 delegats/es en representació dels 
centres de dia de gent gran de la co-
marca: 1 de Manresa i 1 de la resta de 
la comarca. 

El/la delegat/da representant de les 
associacions de la gent gran de la co-
marca del Bages al Consell de la Gent 
Gran de Catalunya.

COMPOSICIÓ

Consell Consultiu Comarcal
de la Gent Gran del Bages
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El Consell Consultiu comarcal de 
la Gent Gran del Bages, fent ban-
dera de la participació activa dels 
seus delegats i essent portaveus 
de les necessitats i recursos dis-
ponibles de promoció de les per-
sones grans, ha impulsat el co-
neixement i difusió de les activitats 
culturals, lúdiques, formatives i de 
promoció i participació social que 
es fan al Bages per a les persones 
grans amb l’objectiu de promoure 
l’envelliment actiu com a model i 
línia d’actuació de qualitat de vida 
de la població major de la comar-
ca. Elaborar la Guia de la Gent Gran 
Activa del Bages va sorgir dels de-
legats de la Junta Permanent del 
Consell Consultiu i es va presentar 
al Consell d’Alcaldes del Bages, on 
va ser molt ben acceptada.   

L’acció ha comportat recollir tota 
la informació de les accions que es 
fan a cada municipi, per part dels 
ajuntaments, casals, esplais i asso-
ciacions de gent gran, i recopilar-
ho tot en una guia per adreçar-la 
bàsicament a les persones grans 
de cada municipi. La recollida de 
la informació dels casals i associa-
cions de gent gran l’ha efectuada un 
grup de “persones grans actives” 
per tal de conèixer-la directament 

GENT GRAN ACTIVA 
DEL BAGES

i, al mateix temps, fer difusió de les 
funcions del Consell Consultiu co-
marcal de la Gent Gran del Bages.

Delegats que han participat i col·la-
borat en l’acció: 
Josep M. Ballonga i Carol / Teresita 
Beltran i Estrada / Antonio Bendala 
i Acosta / Joan Cals i Torres / Balta-
sar Corrons i Graells / Esteve Díaz 
i Garcia / Juan Pedro Fernandez i 
Cano / Pere Vilarasau i Serracanta 
/  Lluís Galvan i Gil / Sussi Garcia i 
Soldevila / Jesús Morta i Montanyà 
/ Maria Travesset i Llobet / Melitó 
Santaularia i Santaularia / Josep 
Soler i Casals.
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ENS I ACCIONS A CADA 
MUNICIPI PER A LA 
PROMOCIÓ DE 
L’ENVELLIMENT ACTIU
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Ajuntament

Raval, s/n · CP 08256 
Telèfon: 938 366 080
Web: www.aguilardesegarra.cat 
A/e: aguilar@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
......................................................... 

Festa de la Gent Gran, des de 2000. 
La data canvia segons organització.
.........................................................  

Tècnic específic d’activitats per a 
la gent gran: dinamitzador socio-
cultural compartit amb Fonollosa i 
Rajadell amb publicació trimestral 
de les activitats.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social: 

· Local social (2009) on s’hi fan acti-
vitats per a les persones grans el 
dimecres de 10 a 12 h. Dissabtes 
i diumenges obert a tothom. Els 
mesos de juliol i agost no hi ha ac-
tivitat.  

AGUILAR 
DE SEGARRA
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LOCAL SOCIAL D’AGUILAR 
DE SEGARRA

Titularitat i tipus d’equipament:
titularitat pública (ajuntament). 
Equipament polivalent.
Adreça: Pl. Raval, s/n 
08256 Aguilar de Segarra
Telèfon: 938 366 080
A/e: aguilar@diba.cat
Dies d’obertura: dimecres per a les ac-
tivitats de la gent gran i dissabtes i diu-
menges obert a tothom. Els mesos de 
juliol i agost no hi ha activitats.
Horari: dimecres de 10.00 h a 12.00 h.

Activitats específiques per a la gent 
gran: diferents tallers (entrenament de 
la memòria, manualitats, etc).
Serveis: cafeteria, dinamitzadora socio-
cultural per a la gent gran (activitat 
compartida amb els municipis d’Aguilar 
de Segarra, Fonollosa i Rajadell, desen-
volupat per part dels ajuntaments i la 
Diputació de Barcelona) i edició d’una 
publicació d’activitats trimestral per a 
les persones grans.

11



ARTÉS

Ajuntament

Barquera, 41 · CP 08271 
Telèfon: 938 305 001
Web: www.artes.cat
A/e: artes@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
......................................................... 

Dia de la Gent Gran, des de 1995. 
Es celebra durant el setembre o oc-
tubre.
.........................................................

Associació Esplai Artesenc de l’A-
mistat (2009).
......................................................... 

Residència (1968) i Centre de dia 
(2000) Patronat de la Caritat d’Artés. 
.........................................................

Residència i centre de dia Sant Víc-
tor (2007).
.........................................................

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre Cívic polivalent (1996).

· Biblioteca municipal al complex 
de Cal Sitges.  

· Amics de la sardana.
· Associació Cultural femenina ar-

tesenca.
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ASSOCIACIÓ ESPLAI
ARTESENC DE L’AMISTAT

Nom de l’equipament que utilitza:
Centre Cívic d’Artés
Adreça: Les Parres, 12 · 08271 Artés
Telèfon: 676 023 376 (Pere)  
A/e: esplaidelamistat@gmail.com
Web: www.esplaiartesenc.bloc.cat
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.

Horari: segons activitats.
Activitats: teatre, I tu perquè no... !!! 
(curs internet), balls de saló, grup de 
cant, viatges mensuals, aprendre i ba-
llar sardanes, aprendre i ballar ball amb 
línia, caminades de salut i culturals (ca-
da dilluns i divendres) i celebració de 
festes diverses.

CENTRE CÍVIC D’ARTÉS

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament poli-
valent municipal.
Adreça: Les Parres, 12 · 08271 Artés
Telèfons: 938 305 138 i 938 305 001
A/e: artes@diba.cat
Dies d’obertura: segons activitats. 
La cafeteria oberta a diari.

Horari: segons activitats. La cafeteria de 
9.00 h a 21.00 h.
Activitats específiques per a la gent 
gran: taller d’entrenament de la me-
mòria, psicomotricitat i xerrades.
Activitats per tota la població: tallers 
dirigits per diferents entitats del poble.
Serveis: cafeteria.
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AVINYÓ

Ajuntament

Plaça Major, 11 · CP 08279 
Telèfon: 938 387 700
Web: www.avinyo.cat
A/e: avinyo@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
......................................................... 

Setmana de la Gent Gran, des de 
2000. Es fa durant el mes de maig 
i inclou Homenatge a la gent gran i 
activitats culturals i de lleure.
.........................................................

Casal per a la Gent Gran (2010).
.........................................................

Altres activitats municipals: 

· Activitats de Formació Permanent 
(classes de català i cursos d’alfa- 
betització).

· Activitats esportives i de salut.
· Gimnàstica per a gent gran.
.........................................................

Associació Centre de Gent Gran 
(1994).
.........................................................

Residència i centre de dia Relat 
(2006).
......................................................... 
 
Recursos i activitats de promoció i 
participació social: 

· Centre Cívic Can Tutó.
· Biblioteca popular.
· Local Catalunya.
· Espai Lúdic i de Salut per a la Gent 

Gran.
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ASSOCIACIÓ CENTRE 
DE GENT GRAN

Nom de l’equipament que utilitza:
Centre Cívic Can Tutó.   
Adreça: Passeig 12, baixos.
08279 Avinyó
Telèfon: 931 860 118
A/e: centrecivicavinyo@hotmail.com

Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.
Activitats: gimnàstica, cursets, xerra-
des, el diumenge Bingo, ball, sortides al 
teatre, celebració de festes (torronada, 
castanyada i dijous gras).      

CASAL PER A LA GENT
GRAN D’AVINYÓ

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.    
Adreça: Passeig 12, bxs. · 08279 Avinyó
Telèfon: 931 860 101    
A/e: avinyo@diba.cat 

Dies d’obertura i horari: de dilluns a 
diumenge de 14.00 h a 19.00 h.
Activitats: les organitzades per la regi-
doria de serveis socials: xerrades i con-
ferències, tallers i sortides culturals. 
Serveis: servei de bar.

CENTRE CÍVIC CAN TUTÓ
D’AVINYÓ

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament poli-
valent.
Adreça: Sallent, 6 · 08279 Avinyó
Telèfon: 931 860 118
A/e: centrecivicavinyo@hotmail.com
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.
Horari: l’horari d’atenció al públic és de 
17.00 h a 19.00 h.

Activitats: català 2 nivells, repàs esco-
lar, alfabetització d’adults, conferències, 
xerrades i tallers puntuals.
Serveis: les activitats adreçades a la 
gent gran s’organitzen des de la regido-
ria de serveis socials. Al centre cívic es 
realitzen les classes de català i cursos 
d’alfabetització. La regidoria de cultura 
col·labora puntualment en l’organització 
de xerrades.

15



BALSARENY

Ajuntament

Plaça Ajuntament, 2 · CP 08660 
Telèfon: 938 396 100 - 938 396 511
Web: www.balsareny.cat
A/e: balsareny@balsareny.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa de la Gent Gran, des de 1996. 
Es celebra el 1er cap de setmana 
d’octubre.
......................................................... 

Casal de Gent Gran de Balsareny 
(1981).
.........................................................

Associació de gent gran Els Amet-
llers (1999).
.........................................................

Residència Casal Verge de Montse-
rrat. Anteriorment funcionava com 
a hospital des de setembre de 1947.
.........................................................

Centre de dia a la Residència Casal 
Verge de Montserrat (2003). 
.........................................................

Recursos i activitats de promoció i 
participació social: 

· Biblioteca municipal Pere Casal-
dàliga. 

· Local municipal de la Plaça de la 
Mel.

· Sala del Sindicat (sala polivalent 
municipal).

· Activitats de relació intergenera-
cional: Pel dia internacional de la 
Gent Gran (1 d’octubre) es fan ac-
tivitats entre les persones grans i 
els nens de l’escola: esportives... 
El dia de la música es fan activi-
tats conjuntes entre la Coral del 
Casal de Gent Gran i la Coral del 
poble.  

· Formació d’adults.
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CASAL DE GENT GRAN
BALSARENY

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (Generalitat). Equipament espe-
cífic gent gran. 
Adreça: Plaça Rector Roc Garcia, 1
08660 Balsareny 
Telèfon: 938 396 332
A/e: cgg.balsareny@gencat.cat
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.

Horari: de 10 h a 13.30 h i de 15 h a 20 h.
Activitats: gimnàstica, treballs manu-
als, modisteria, puntes de coixí, festes 
tradicionals, concurs literari, festes de 
primavera i trobada de puntaires.
Serveis: cafeteria, aula d’informàtica, 
podologia, premsa gratuïta, perruqueria 
i biblioteca.

ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS
DE BALSARENY

Nom de l’equipament que utilitza:
Casal Gent Gran Balsareny.
Adreça: Plaça Rector Roc Garcia, 1
08660 Balsareny
Telèfon: 938 396 332
A/e: associacioelsametllers@gmail.com
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.
Horari: de 10 h a 13.30 h i de 15 h a 20 h.

Activitats: viatges, informàtica, coral, 
ball, manualitats, publicació dels actes i 
informació general a la revista local 
SARMENT. Grup específic: La Coral.  

Nota: La majoria de les activitats del 
casal es fan compartides amb 
l’Associació.
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CALDERS

Ajuntament

Plaça Major,1 · CP 08275 
Telèfon: 938 309 000
Web: www.calders.cat
A/e: calders@calders.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
......................................................... 

Casal Municipal de la Gent Gran 
(2008).
.........................................................  

Trobada de la Gent Gran, des de 
2006. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis del Bages que formen 
part del Moianès: Moià, l’Estany, 
Santa Maria d’Oló, Monistrol de 
Calders i Calders.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:  

· Centre Cívic cultural Nestor Al-
mendros.

· Biblioteca Municipal.
· Bibliobus Cavall Bernat.
· Espai lúdic per a la Gent Gran 

(maig de 2010). 

· Consorci del Moianès: gestió d’ac-
tivitats per a les persones grans 
amb una dinamitzadora sociocul-
tural i edició de la revista Gent 
Gran del Moianès. 

· Associació Cultural de la dona de 
Calders.   

· Trobada de puntaires el mes de 
maig. Es fa anualment.

· Excursions culturals.
· Gimnàstica per a la gent gran.
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CASAL MUNICIPAL DE LA GENT 
GRAN DE CALDERS

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Plaça Major, 1 · 08275 Calders    
Telèfon: 938 309 000 (ajuntament)
Telèfon: 658 855 768 (casal)               
A/e: calders@calders.cat (ajuntament)
Dies d’obertura: de dilluns a dissabte. 

Horari: de 15.30 h a 19.00 h. 
Activitats: labors, jocs de taula, ter-
túlies, gimnàstica i festes tradicionals 
(torronada i  dijous llarder).   
Serveis: cafeteria, aula d’informàtica i  
dinamitzadora sociocultural.  
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CALLÚS

Ajuntament

Plaça Major, 1 · CP 08262
Telèfon: 936 930 000
Web: www.callus.cat
A/e: ajuntament@callus.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana de la Gent Gran des de 
1999. Es fa durant el maig.
......................................................... 

Casal de Jubilats (1980).
......................................................... 

Residència i Centre de dia gent 
gran municipal St. Sadurní (2007).
......................................................... 

Habitatges protegits per a gent 
gran (2010). Zona residencial gent 
gran.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:  

· Casal del Poble de Callús.
· Col·lectiu de Dones de Callús.

· Bibliobús Cavall Bernat.
· Agrupació d’Hortolans.
· Activitats de relació intergenera-

cional entre la Residència Sant 
Sadurní i l’Escola Joventut. 
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CASAL DE JUBILATS
DE CALLÚS

Titularitat i tipus d’equipament: 
públic (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Jacint Verdaguer, 12
08262 Callús
Telèfon: 938 360 202
A/e: casal.jubilats@gmail.com 
Dies d’obertura: cada dia.
Horari: De 17.00 h a 20.00 h. 

Activitats: jocs d’entreteniment (cartes, 
dòmino i billar), excursions, berenars 
(castanyada), gimnàstica, ball (algunes 
sessions amb bingo), iniciació a la infor-
màtica, activitat fixe (grup de puntaires),
participació i col·laboració a la Setmana 
de la Gent Gran i en les festes de Tardor 
que organitza l’ajuntament.
Serveis: podologia i biblioteca.

CASAL DEL POBLE
DE CALLÚS

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament poli-
valent.
Adreça: Passeig Anselm Clavé, 21
08262 Callús
Telèfon: 936 930 000
A/e: ajuntament@callus.cat

Horari i dies d’obertura: segons el pro-
grama d’activitats de les entitats del 
poble d’acord amb el calendari d’ocu-
pació.
Activitats: activitats programades per 
les entitats del poble que utilitza aquest 
equipament.
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CARDONA

Ajuntament

Plaça de la Fira, 1 · CP 08261
Telèfon: 938 691 000
Web: www.ajcardona.cat
A/e: cardona@cardona.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
........................................................

Homenatge a les persones que 
fan 90 anys. Es fa durant el des-
embre. S’organitza entre el Casal 
de Gent Gran de la Generalitat i 
l’Ajuntament.
........................................................  

Casal municipal de Gent Gran de la 
Coromina.
........................................................       

Casal de Gent Gran de Cardona 
(Generalitat, remodelació 2006).
........................................................

Associació gent gran La Sal de Car-
dona (1996).
........................................................

Associació gent gran A viure que 
són dos dies (2006).
........................................................

Residència Tercera Edat Sant Jau-
me (1988).

Centre de dia a la Residència Terce-
ra Edat St. Jaume (1997).
........................................................

Servei de menjador al Casal de 
Gent Gran de Cardona (2006).
........................................................

Recursos i activitats de promoció i 
participació social: 

· El Casal de la Gent Gran de la Ge-
neralitat col·labora amb activitats 
del poble: Fira Medieval, activitats 
de l’escola municipal de música, 
i activitats puntuals durant l’any 
(exposicions, desfilada de vestits 
de paper, activitats de relació in-
tergeneracional). 

· Biblioteca municipal Marc de Car-
dona.

· Amics de la petanca.
· Celebració de Sta. Bàrbara (4 des-

embre), amb activitats per a la 
gent gran.

· Celebració del dia internacional 
de la gent gran (1 d’octubre), con-
juntament entre l’ajuntament i el 
Casal de la Gent Gran de la Gene-
ralitat.    

· Escola d’adults.
· Revista d’informació municipal i 

ciutadana CARDONA.
· Teatre Els Catòlics.
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
LA SAL DE CARDONA

Nom de l’equipament que utilitza: 
Casal Gent Gran Cardona.
Adreça: Pau Casals, s/n · 08261 Cardona
Telèfon: 938 684 975
A/e: lasaldecardona@gmail.com
Dies d’obertura: despatx (dilluns, dime-
cres i divendres).
Horari: de 10 h a 13 h i de 15 h a 20 h.
Activitats: visites culturals i recreatives 
(coneixement de pobles i ciutats, teatre, 
festes populars, concerts, biblioteques),
ball de carnestoltes, ball de Pasqua, 

xerrades col·loqui, festes pròpies de 
l’associació (celebració aniversari), ca-
minades populars, tallers i cursos espe-
cífics (francès, anglès, teatre, country), 
participació en les següents activitats 
que es fan a Cardona: Fira d’Entitats, 
Marató de donació de sang, festa de 
Santa Bàrbara i Homenatge a les perso-
nes de 90 anys.         
Grup específic: Grup d’havaneres Sala-
bror de Mar.

CASAL DE GENT GRAN
DE CARDONA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (Generalitat). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Avinguda de Pau Casals, s/n   
08261 Cardona 
Telèfons: 938 692 075 - 938 684 975  
A/e: cgg.cardona@gencat.cat

Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
Horari: de 10 h a 13.30 h i de 15 h a 20 h.
Activitats: existeix una oferta d’activitats 
de caire cívic, social, cultural, esportiu i 
de lleure en tots els casals de gent gran.
Serveis: cafeteria, menjador, podologia, 
biblioteca i perruqueria.
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CASAL DE GENT GRAN
DE LA COROMINA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Església, 35 · 08261 Cardona 
Telèfon: 938 691 000 (ajuntament)  
A/e: cardona@diba.cat (ajuntament)

Dies d’obertura: tots els dies de la set-
mana menys dissabte.
Horari: de 15.00 h a 20.00 h.
Activitats: xerrades, jocs de taula (dòmi-
no) i celebracions (Pasqua i Nadal).  
Serveis: aula d’informàtica.

ASSOCIACIÓ “A VIURE
QUE SÓN DOS DIES”

Nom de l’equipament que utilitza: 
Casal Gent Gran Cardona.
Adreça: Pau Casals, s/n · 08261 Cardona 
Telèfon: 938 684 975
A/e: aviurequesondosdies@hotmail.es
Dies d’obertura: de dilluns a dissabte. 
Horari: de 10 h a 13.30 h i de 15 h a 20 h.
Activitats: cine club, ball, poesia, con-
certs, sortides gastronòmiques i cultu-
rals, conferències, aula cultura (història 
de la música, ensenyament d’oficis per-
duts, geografia i història), aula de cine-

ma, certamen literari, gent gran a l’es-
cola, exposicions pintura i fotografia, 
cursets de la memòria, cursets per a 
dones (a través de la UDP, Unió Demo-
cràtica de Pensionistes i Jubilats d’Es-
panya). Grup específic: Grup de Teatre 
Musical La Faràndula.
Serveis: cos de voluntaris socials, Punt 
d’Informació de Gent Gran (dijous, inici 
mes de setembre 2010, amb voluntaris 
formats específicament).
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Quan em diuen que sóc massa vell
per fer una cosa, 
procuro fer-la desseguida.

Pablo Picasso
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CASTELLBELL 
I EL VILAR

Ajuntament

Joaquim Borràs, 40 · CP 08296
Telèfon: 938 340 350
Web: www.castellbellielvilar.cat 
A/e: castellbell@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana cultural de la Gent Gran 
des de 1998. Es fa durant el setem-
bre i inclou homenatge a la vellesa.
.........................................................

Casal del Pensionista (1997).
.........................................................

Associació de Jubilats i Pensionis-
tes Gent d’Edat (1997).
.........................................................

Residència Llar d’Avis Verge de 
Montserrat (2000) i centre de dia 
(2002).
.........................................................

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Biblioteca municipal Maria Malla.
· Equipaments cívics: Casino Borràs,  

Centre Cívic de La Bauma, Centre 
Cultural Joan Masats (Burés).

· Punt d’Informació i Atenció a les 
famílies (PIAF) – Ajuntament.  En 
Aquest servei es dóna informació 
de les diferents entitats del muni-
cipi, així com dels deferents pro-
grames i ajuts adreçats a la gent 
gran. 

· Centre de l’Amistat, que organit-
zen diversos tallers , sortides i so-
pars de dones. 

· Associacions de veïns/ïnes dels 
diferents barris i urbanitzacions. 

· Col·lectiu El Brogit (revista infor-
mativa del municipi).

· Es fan activitats de relació inter-
generacional conjuntament amb 
l’Escola Bressol Municipal Colors.

 

26



ASSOCIACIÓ DE JUBILATS 
I PENSIONISTES GENT D’EDAT
DE CASTELLBELL I EL VILAR

Nom de l’equipament que utilitza: Casal 
del Pensionista de Castellbell i el Vilar.
Adreça: Joaquim Borràs, 40
08296 Castellbell i el Vilar
Telèfon:  938 282 211                   
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de dilluns a dissabte de 9.00 h a 
13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h. Diumenge 
de 9.00 h a 13.00 h.
Activitats: festes concretes: dinar de cap 
d’any, dijous llarder, calçotada, Sant 

Jordi, arrosada, revetlles, castanyada i 
aniversari de l’associació.
Xerrades (cada 6 o 7 setmanes), excursió 
cultural mensual i col·laboració en les 
festes i entitats del municipi.
Grup específic: grup de puntaires.
L’associació organitza la Setmana Cultu-
ral de la Gent Gran amb un programa 
d’activitats propi.
Serveis: cafeteria, aula d’informàtica i 
sala polivalent.

CASAL DEL PENSIONISTA
DE CASTELLBELL I EL VILAR

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública, (ajuntament). Equipament es-
pecífic gent gran.
Adreça: Joaquim Borràs, 40
08296 Castellbell i el Vilar
Telèfon: 938 282 211
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
Horari: de dilluns a dissabte de 9.00 h a 

13.00 h i de 15.00 h a 17.00 h i diumenge 
de 9.00 h a 13.00 h. 
Activitats: joc de taules, gimnàstica co-
rrectiva, manualitats (tallers de puntes 
de coixí, punt de creu i ganxet), excur-
sions, ball i conferències.
Serveis: cafeteria, biblioteca i aula d’in-
formàtica.
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CASTELLFOLLIT 
DEL BOIX
i nucli de Maians

Ajuntament

Plaça de l’Ajuntament, s/n.   
CP 08255
Telèfon: 938 356 033
A/e: castellfollitb@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa de la Gent Gran, des de 1991. 
Es fa el 1r diumenge de juny i de 
manera rotativa a Castellfollit i a 
Maians.
.........................................................  

Una monitora sociocultural per a 
les persones grans.
.........................................................   

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· El Centre.
· Local Social de la Parròquia (jocs 

de taula i manualitats). 
· Centre Agrícola i Recreatiu de 

Maians. 
· Bibliobús Cavall Bernat.
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EL CENTRE DE
CASTELLFOLLIT DEL BOIX

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament poli-
valent.
Adreça: Escoles, s/n.
08255 Castellfollit del Boix
Telèfon: 938 356 033 (ajuntament)             
A/e: castellfollitb@diba.cat (ajuntament)
Dies d’obertura: segons activitats.
Horari: segons activitats.

Activitats per a tota la població: ioga el 
dimecres matí.
Activitats específiques per a la gent 
gran: el dimecres de 15.00 h a 17.00 h 
taller d’entrenament de la memòria i 
altres activitats. 
Serveis: una monitora de lleure (munici-
pal) per fer les activitats i cafeteria (dijo-
us, dissabtes i diumenge).
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CASTELLGALÍ

Ajuntament

Avinguda Montserrat s/n · CP 08297
Telèfon: 938 330 021
Web:  www.castellgali.org 
A/e: castellgali@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa de la Gent Gran, des de 1991. 
Des de 2000 s’ha ampliat a totes 
les persones majors de 65 anys  i 
s’homenatgen a les persones de 
mes edat (durant el mes de febrer).
.........................................................

Residència Mas Planoi (1993).
.........................................................

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Casal Cultural, amb una dinamit-
zadora sociocultural. Es fan acti-
vitats per a les persones grans del 
poble i d’altres obertes a tota la 
població.

· Associació de Dones de Castellgalí
· Sala de reunions del Casal Cultu-

ral. Amb reserva prèvia se’n pot 
disposar sempre que es necessiti.
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CASAL CULTURAL
DE CASTELLGALÍ

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament polivalent. 
Adreça: Plaça Catalunya, s/n            
08297 Castellgalí 
Telèfon: 938 331 975 
A/e: casal.castellgali@diba.cat
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.   
Horari: de dilluns a divendres de 15.30 h 
a 21.00 h. Dissabte i diumenge d’11.00 h 
a 14.00 h i de 16.00 h a 20.00 h. 
Activitats per a tota la població: gim-
nàstica (pilates), ganxet, taller de cuina, 

perruqueria, pintura, balls de saló i ca-
minades. 
Activitats específiques per a la gent 
gran: xerrades sobre la salut, seminaris 
i cursos de formació i exposicions.
Serveis: es disposa de tres sales (futbo-
lí, taula de ping-pong), cafeteria, aula 
d’informàtica, taules per a l’estudi o 
lectura i jocs de taula per a totes les 
edats. 
El casal també compta amb els serveis 
d’una dinamitzadora sociocultural. 
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CASTELLNOU 
DE BAGES

Ajuntament

Plaça de l’Església, s/n · CP 08251
Telèfon: 938 272 091
Web: www.castellnoudebages.cat
A/e: castellnou@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi 

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................

Festa homenatge a la Gent Gran 
des de 2009. Es fa durant el juliol i 
està oberta a tothom amb invitació 
especial als majors de 75 anys. In-
clou homenatge a la persona més 
gran, home i dona.
.........................................................

Associació La Natura Gent Gran, 
Castellnou de Bages (2003).
.........................................................

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Sala polivalent municipal (2010).
· Bibliobús Cavall Bernat.
· Nadales.
· Caramelles.
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ASSOCIACIÓ LA NATURA
GENT GRAN DE CASTELLNOU
DE BAGES

Nom de l’equipament que utilitza: 
Sala polivalent Escola l’Olivar
Adreça: 11 de setembre, s/n
08251 Castellnou de Bages
Telèfon: 659 561 900 
A/e: jlardins@hotmail.com (secretari)
Dies d’obertura: dilluns, dimarts, dime-
cres i divendres.

Horari: De 18.00 h a 21.00 h.
Activitats: gimnàstica (gimnàstica co-
rrectiva amb fisioterapeuta, gimnàstica 
dolça, ioga), manualitats (arts plàsti-
ques), classes de ball, taller de sarda-
nes, viatges, xerrades. Grup específic 
(Coral les Veus de Castellnou).
Serveis: biblioteca i aula d’informàtica.

SALA POLIVALENT ESCOLA 
L’OLIVAR

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament polivalent.
Adreça: 11 de setembre, s/n
08251 Castellnou de Bages
Dies d’obertura: dilluns, dimarts, dime-
cres i divendres. Es segueix l’horari de 

l’Associació La Natura Gent Gran.
Horari: De 18.00 h a 21.00 h.
Activitats: les que organitza l’Associació 
La Natura Gent Gran. 
Serveis: biblioteca i aula d’informàtica.
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L’ESTANY

Ajuntament

Dr. Vilardell, 1 · CP 08148
Telèfon: 938 303 000
Web: www.ccbages.cat 
A/e: estany@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa dels Avis, des de 1999. Es fa 
durant el  setembre.
......................................................... 

Trobada de la Gent Gran, des de 
2006. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis del Bages que formen 
part del Moianès: Moià, l’Estany, 
Santa M. d’Oló, Monistrol de Cal-
ders i Calders.
......................................................... 

Associació de Gent Gran de l’Estany 
(2003).
......................................................... 

Residència i centre de dia Llorenç 
Pressegué (1997).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Hotel d’entitats (2005) on hi ha un 
espai específic per a les persones 
grans.

· Consorci del Moianès: gestió d’ac-
tivitats per a les persones grans 
amb una dinamitzadora sociocul-
tural i edició de la revista Gent 
Gran del Moianès.  

· Bibliobús Cavall Bernat.
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE L’ESTANY

Nom de l’equipament que utilitza: 
Hotel d’Entitats de L’Estany.
Adreça: Balmes, 30
08148 L’Estany 
Telèfon: 938 303 182 (president)      
A/e: domingobescos@gmail.com 

Dies d’obertura i horari: en funció de les 
activitats.
Activitats: català, dibuix, informàtica, 
gimnàstica, pintura. Organitzen i col·la-
boren en la Festa dels Avis que es fa 
anualment. 

HOTEL D’ENTITATS
DE L’ESTANY

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament polivalent.
Adreça: Balmes, 30 i Major, 27 (dues 
entrades). 08148 L’Estany 
Telèfon: 938 303 241                  

A/e: estany@diba.cat
Dies d’obertura i horari: en funció de les 
activitats.
Activitats: es fan les activitats de l’enti-
tat que l’utilitza.
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FONOLLOSA
i nuclis de Fals, Camps 
i Canet de Fals

Ajuntament

Església, s/n · CP 08259
Telèfon: 938 366 005
Web: www.fonollosa.cat 
A/e: fonollosa@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Homenatge a la Gent Gran des de 
1988. Es fa de manera rotativa als 4 
nuclis de  població: Fonollosa, Fals, 
Camps i Canet de Fals.
......................................................... 

Dinamitzadora sociocultural gent 
gran per els 4 nuclis de Fonollosa. 
Activitat compartida amb els muni-
cipis d’Aguilar de Segarra, Fonollo-
sa i Rajadell desenvolupat per part 
dels ajuntaments i La Diputació de 
Barcelona amb edició d’una publi-
cació d’activitats trimestral per a 
les persones grans.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social: 

· Casal de Gent Gran de Fonollosa.
· Casal de Fals (polivalent).
· Centre Cultural de Camps.
· Associació cultural i recreativa de 

Camps.
· Equipament públic a Canet de Fals.
· Associació cultural i recreativa de 

Fals.
· Bibliobús Cavall Bernat.
· Concurs de teatre Camps-Fals i 

Fonollosa.
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CENTRE CULTURAL DE CAMPS

Titularitat i tipus d’equipament: 
privada (Associació Cultural i Recreativa 
de Camps). Equipament polivalent.
Adreça: Afores s/n · 08259 Fonollosa 
A/e: acrcamps@gmail.com

Dies d’obertura i horari: en funció de les 
activitats.
Activitats: es porten a terme les activi-
tats de l’entitat que l’utilitza.

CASAL DE LA GENT GRAN
DE FONOLLOSA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Esglèsia, s/n · 08259 Fonollosa 
Telèfon: 938 366 005 (ajuntament)  
A/e: acrfonollosa@gmail.com

Dies d’obertura: obert dilluns, dimarts i 
dijous matí.
Horari setmanal: de 10.00 h a 12.00 h.
Activitats: gimnàstica dolça, tallers, 
xerrades i informàtica (aula d’infor-
màtica).

CASAL DE FALS

Titularitat i tipus d’equipament: 
privada (Associació Cultural i Recreativa 
de Fals). Equipament polivalent.
Adreça: Escoles s/n
08259 Fals (Fonollosa)                                   
Telèfon: 938 368 003 
A/e: acrfals@gmail.com
Dies d’obertura: obert dimecres, diven-
dres, dissabte i diumenge.

Horari: De 16.00 h a 19.00 h.
Activitats: gimnàstica, pintura, treballs 
manuals, jocs de sobretaula, camina-
des, excursions, dinar i festa major per 
a la Gent Gran, tallers, relació amb al-
tres casals de Gent Gran, Festa de la 
Gent Gran (conjuntament amb la gent 
gran de Fonollosa, Canet de Fals i 
Camps), biblioteca i aula informàtica.
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ASSOCIACIÓ CULTURAL
I RECREATIVA DE CAMPS

Nom de l’equipament que utilitza: 
Centre Cultural de Camps. 
Adreça: Afores s/n · 08259 Fonollosa 
Telèfon: 670 236 245 (president)                
A/e: acrcamps@gmail.com

Dies d’obertura i horari: obert els caps 
de setmana i horari segons les activitats 
que es fan. 
Activitats: les que organitza la mateixa 
associació.

EQUIPAMENT PÚBLIC
DE CANET DE FALS

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament polivalent. 
Mòdul municipal o consultori mèdic.
Adreça: segons equipament
08259 Canet de Fals (Fonollosa)                                   
Telèfon:  938 366 005 (aj. de Fonollosa).
A/e: fonollosa@diba.cat
Dies d’obertura i horari: en funció de les 

activitats de l’entitat que l’utilitza.
Activitats: les concretes per a la pobla-
ció de Camps s’organitzen des de 
l’Ajuntament de Fonollosa amb el suport 
de la dinamitzadora sociocultural. Tam-
bé es beneficien de les activitats que fan 
al Casal de Fonollosa o Fals.
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Els primers quaranta anys de vida 
ens donen el text; 
els trenta següents, el comentari.

Arthur Schopenhauer
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GAIÀ

Ajuntament

Plaça Ajuntament, s/n · CP 08679
Telèfon: 938 390 151
Web: www.gaia.cat 
A/e: gaia@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Sortida anual per a les persones 
majors de 55 anys. 
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Local sociocultural de Galera.
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LOCAL SOCIOCULTURAL
DE GALERA

Titularitat i tipus d’equipament: 
titularitat pública (ajuntament). Equipa-
ment polivalent.
Adreça: plaça Ajuntament, s/n
08679 Gaià
Telèfon: 938 390 151 (ajuntament)                 
A/e: gaia@diba.cat (ajuntament)

Dies d’obertura i horari: en funció de les 
activitats.
Activitats específiques per a la gent 
gran: tallers de cuina, entrenament de 
la memòria, Aplec de Primavera, Aplec 
de Sant Esteve (arrossada - 2n diumen-
ge de maig), Aplec de Santa Àgata.
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MANRESA

Ajuntament

Plaça Major, 1 · CP 08241
Telèfon: 938 782 300
Web: www.ajmanresa.cat
A/e: gentgran@ajmanresa.cat 

Recursos municipals en l’àmbit de 
les persones grans

Regidoria de la Gent Gran: des de 
1994.
.........................................................  

Accions d’informació i de sensibilit-
zació: Cicle de conferències sobre 

l’envelliment (anys parells), Jorna-
da de Gent Gran (anys senats), Pu-
blicació de material informatiu per 
a la Gent Gran, Campanya informa-
tiva anual sobre un tema d’interès 
per a la gent gran de la ciutat.
.........................................................  

Accions de formació i dinamització: 
Diferents tallers de formació espe-
cífica, activitats que millorin la qua-
litat de vida de les persones grans i 
dinamització de casals de gent gran 
mitjançant un catàleg d’activitats.
.........................................................  

42



Activitats de promoció i reconeixe-
ment: Celebració del dia inter-
nacional de la Gent Gran (anual), 
Gaudir de l’experiència (recerca i 
reconstrucció de fets significatius), 
Edició i difusió de material sobre 
memorialisme popular i Premi de 
memorialisme popular (treballs re-
lacionats amb la memòria històri-
ca).
.........................................................  

Activitats de participació i treball en 
xarxa:

· Consell municipal de Gent Gran, 
des de 1996.

· Suport econòmic (subvencions) a 
les iniciatives ciutadanes relacio-
nades amb la gent gran a les dues 
línies de treball següents: millora 
de la qualitat de vida i foment de 
les potencialitats de la gent gran. 

· Cessió temporal o permanent d’es- 
pais i suport material en l’orga-
nització d’activitats.

· Assessorament en la constitució i 
gestió d’entitats que volen incidir 
en la realitat de la gent gran a la 
ciutat.

· PROMAGG (Protocol de coordina-
ció institucional per actuar con-

tra els maltractaments a la gent 
gran).

.........................................................  

Publicacions: Guia per a la Gent 
Gran.
.........................................................  

Serveis: 
· Serveis Socials Bàsics, Servei d’A- 

tenció a Domicili, Teleassistència, 
Àpats a domicili, Xec servei, Re-
ducció del cost del transport urbà, 
Transport adaptat.

· Acolliment residencial temporal i 
fix i centre de dia de gent gran Re-
sidència d’Avis Catalunya.

.........................................................  

Recursos i activitats de promoció i 
participació social per a les perso-
nes grans

Serveis: 
· Diferents casals/esplais de la 

Gent Gran.
· Teleassistència privada (Creu Ro-

ja, Mapfre, Mutuam).
· Servei de préstec i recollida de 

material ortopèdic (Casal Nostra 
Llar de Valldaura).

· Reparació de l’habitatge (Associa-
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ció de Gent Gran Jacint Carrió).
· Programa d’arranjaments d’habi-

tatges (Diputació de Barcelona).
· Servei de préstec de llibres a do-

micili (Biblioteca Municipal Casi-
no).

· Serveis de menjador al Casal de la 
Gent Gran Manresa (Generalitat).

· Diferents serveis residencials i de 
centre de dia per a la gent gran 
(Generalitat i privats).

· Serveis d’atenció sociosanitàris.
· Habitatges tutelats Teresina Torra 

(Generalitat).
.........................................................  

Associacions i entitats ubicades a 
Manresa però alguna d’àmbit co-
marcal: 

· Coordinadora de Jubilats i Pen-
sionistes de Manresa.

· Comunitat de Sant Egidi.
· Associació de Familiars d’Alzhei-

mer i altres demències.
· Associació de Vídues de Manresa. 
· Hospitalitat de la Mare de Déu de 

Lourdes.
· Associació de Gent Gran Font dels 

Capellans.
· Associació Viure i Conviure.
· Associació de Gent Gran de Man-

resa, Esplai Ctra. Cardona.
· Assoc. de Gent Gran Jacint Carrió.

· GIMMA (Grup Informadors Majors 
Manresans).

· Vida creixent.
· Servei d’acompanyament en el 

dol, Manresa.
· Fundació Sociosanitària de Man-

resa, FSSM.
· Creu Roja Manresa.
· Col·legi d’Advocats (servei de me-

diació familiar).
· FATEC (Federació d’Associacions 

de la Tercera Edat de Catalunya).
· CCOO (Sindicat Comissions Obre-

res, Jubilats i Pensionistes).
· UGT (Sindicat Unió General de tre-

balladors, Jubilats i Pensionistes).
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MARGANELL

Ajuntament

Sant Esteve, s/n · CP 08298
Telèfon: 938 357 063
Web: www.marganell.net 
A/e: marganell@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Residència Temps d’Or (1995).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Sala Polivalent.
· Aula d’informàtica.
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SALA POLIVALENT 
DE MARGANELL

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament), equipament polivalent.
Adreça: Sant Esteve, s/n
08298 Marganell
Telèfon: 938 357 063 (ajuntament) 
A/e: marganell@diba.cat (ajuntament)
Dies d’obertura i horari: en funció de les 
activitats.

Activitats per a tota la població: ioga i 
tai-txi.
Activitats específiques per a la gent 
gran: taller de reminiscència, taller 
d’herbes culinàries, xerrades i infor-
màtica (a l’aula d’informàtica de l’ajun-
tament). 
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MOIÀ

Ajuntament

Pl. Sant Sebastià, 1 · CP 08180
Telèfon: 938 300 000
Web:  www.moia.net
A/e: moia@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Trobada de la Gent Gran, des de 
2006. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis del Bages que formen 
part del Moianès: Moià, l’Estany, 
Santa M. d’Oló, Monistrol de Cal-
ders i Calders.
......................................................... 

Intercanvi de casals de gent gran 
de les comarques de Barcelona.
......................................................... 

L’Esplai de Moià (1979).
......................................................... 

Associació de Gent Gran de L’Esplai 
de Moià (1979).
......................................................... 

Hospital Residència de la Vila de 
Moià (1983) i centre de dia de Gent 
Gran (1994).
......................................................... 

Residència Torre de Moià (1995).
......................................................... 

Residències Catalunya (1993).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Hotel d’entitats, on es fan activi-
tats per a les persones grans.

· Biblioteca municipal de Moià.
· Consorci del Moianès: gestió d’ac-

tivitats per a les persones grans 
amb una dinamitzadora sociocul-
tural, tallers i cursos i edició de la 
revista Gent Gran del Moianès.      

· Institut Cultural de la Dona.
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
L’ESPLAI DE MOIÀ

Nom de l’equipament que utilitza: 
L’Esplai de Moià
Adreça: Pl. Pare Francesc Sagrera, s/n
08180 Moià
Telèfon: 938 300 203                   
A/e: esplaimoi@gmail.com
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.  

Horari: de 14.45 h a 19.45 h.
Activitats: ball, gimnàstica, català, ioga, 
pilates, tai-txi, dibuix, pintura, enqua-
dernació i puntes de coixí.
Grup específic: Grup Cantaires d’Hava-
neres i cançons populars.

L’ESPLAI DE MOIÀ

Titularitat i tipus d’equipament: 
privat (La Caixa). Equipament específic 
Gent Gran.
Adreça: Pl. Pare Francesc Sagrera, s/n
08180 Moià
Telèfon: 938 300 203 
A/e: esplaimoi@gmail.com

Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.
Horari: de 14.45 h a 19.45 h.
Activitats: les que fa l’Associació de Gent 
Gran L’Esplai de Moià.
Serveis: biblioteca, edició de revista 
(butlletí L’Esplai) i aula d’informàtica.
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CAN CARNER (HOTEL 
D’ENTITATS DE MOIÀ)

Titularitat i tipus d’equipament: públic 
(ajuntament). Equipament polivalent.
Adreça: carrer de les Joies, 11-13
08180 Moià
Telèfon: 938 207 600                 
A/e: cancarner@moia.net
Dies d’obertura: en funció de cada ser-
vei o entitat.  
Horari: De 9 h a 22 h i segons demanda. 
Activitats: espais polivalents i aules per 
les activitats que programin les entitats i 
col·lectius de Moià, l’Ajuntament o el 
Consorci del Moianès. Disposa de sala 
d’assaig, tres sales de reunions/aules, 
aula de cuina, sala d’exposicions i ser-
veis complementaris per a totes les en-

titats independentment de que tinguin la 
seu social a l’Hotel d’Entitats.
Entitats que hi ha ubicades: consorci 
per a la promoció dels municipis del 
Moianès, Ass. Cultura de la Dona, Cercle 
Artístic del Moianès, Colla Sardanista de 
Moià, ABIC Ass. de Botiguers i Comer-
ciants, Ass. de Serveis Turístics del 
Moianès, Patronats Municipals, Moianès 
Solidari, Bastoners de Moià, Geganters 
de Moià, Col·lectiu ecologista El Fanal, 
Emissora municipal Ràdio Moià, Club 
d’escacs de Moià, Revista Palestra, Ass. 
Tres Tombs, Revista La Tosca, ADF Els 
Cingles, Col·lectiu de Danses Tradicio-
nals. 

CONSORCI PER A LA PROMOCIÓ
DELS MUNICIPIS DEL MOIANÈS

Nom de l’equipament que utilitza: 
Can Carner (Hotel d’Entitats de Moià).
Titularitat i tipus d’equipament: 
titularitat pública (ajuntament). Equipa-
ment polivalent.
Adreça: carrer de les Joies, 11-13
08180 Moià
Telèfon: 938 301 418                   
A/e: cmoianes@diba.cat
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de dilluns a divendres de 9 h a 
14 h i de 16 h a 19 h. Dissabtes, diumen-
ges i festius de 10 h a 14 h.
Serveis: SOM (Servei d’Ocupació del 
Moianès), Àrea de Formació i educació,

Àrea d’Emprenedors i Empreses, Àrea 
de dinamització turística i Comercial, 
Àrea de l’Ecomuseu del Moianès, Àrea 
de Desenvolupament Local, Oficina Lo-
cal d’habitatge, Àrea de Diversitat i Ciu-
tadania, Aula de telecentre del Moianès, 
Àrea Dinamització Comunitària.
Activitats per a la gent gran: Activitats 
adreçades a la gent per tal de millorar 
al seu benestar i la qualitat de vida. Ta-
llers, cursos, intercanvis de casals de la 
gent gran, edició de la Revista de la Gent 
Gran del Moianès i dinamització i suport 
als Casals de Gent Gran.
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MONISTROL
DE CALDERS

Ajuntament

Vinya, 9 · 08275
Telèfon: 938 399 000
Web: www.monistroldecalders.cat
A/e: monistrolc@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa dels Avis, des de 1990. Es fa 
l’1 de maig.
......................................................... 

Trobada de la Gent Gran, des de 
2006. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis del Bages que formen 
part del Moianès: Moià, l’Estany, 
Santa Maria d’Oló, Monistrol de 
Calders i Calders.
......................................................... 

Casal d’Avis l’Espiga (1999).
......................................................... 

Associació d’Avis L’Espiga (1999).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre Recreatiu municipal.
· Consorci del Moianès: gestió d’ac-

tivitats per a les persones grans 
(dinamitzadora sociocultural, tro-
bada de la Gent Gran).

· Bibliobús Cavall Bernat (2001).  
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ASSOCIACIÓ D’AVIS L’ESPIGA
DE MONISTROL DE CALDERS  

Nom de l’equipament que utilitza: 
Casal d’Avis l’Espiga
Adreça: Camp de Futbol, s/n
08275 Monistrol de Calders   
Telèfon: 938 398 065       
A/e: espiga.casal@gmail.com
Dies d’obertura: tots els dies de l’any.

Horari: de 17.00 h a 20.00 h. 
Activitats: psicomotricitat (gimnàstica 
dolça), excursions, taller d’entrenament 
de la memòria, labors (puntes de coixí),    
manualitats (pintura, treball en fusta). 
Grup específic: petanca.

CASAL D’AVIS L’ESPIGA

Titularitat i tipus d’equipament:
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Camp de Futbol, s/n
08275 Monistrol de Calders   
Telèfon: 938 398 065       
A/e: espiga.casal@gmail.com
Dies d’obertura: tots els dies de l’any.
Horari: De 17.00 h a 20.00 h. 
Activitats per a tota la població: xerra-
des específiques per dones, pares i me-

nors, tallers de cuina, pintura i taller de 
balls concrets.  
Activitats per a les persones grans: 
psicomotricitat (gimnàstica dolça), ex-
cursions, taller d’entrenament de la 
memòria, labors (puntes de coixí), ma-
nualitats (pintura i treball en fusta), in-
formàtica. Grup específic: petanca. 
Serveis: cafeteria, biblioteca i aula d’in-
formàtica.
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MONISTROL 
DE MONTSERRAT

Ajuntament

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana de la Gent Gran, des de 
1993. Es fa durant el maig.
......................................................... 

Llar d’Avis de Monistrol de Montse-
rrat (1983).
......................................................... 

Associació de Gent Gran de Monis-
trol de Montserrat (2009).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre cultural Can Gibert (2009). 
Inclou un Biblioaccés.

· Accions de relació intergeneracio-
nal amb les escoles: Celebració 
de Nadal i de la Setmana de la 
Gent Gran.

· Accions conjuntes entre l’ajunta-
ment i l’Associació de Gent Gran 
del poble: Setmana de la Gent 
Gran, Fira de la coca i el mató, 
Festa Major d’estiu fent una sar-
dinada al casal oberta a tothom...

· Bibliobús “La Mola”.

Plaça Font Gran, 2 · 08691
Telèfon: 938 350 011
Web: www.monistroldemontserrat.cat 
A/e: monistrolm@diba.cat
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ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DE MONISTROL DE MONTSERRAT  

Nom de l’equipament que utilitza: 
Llar d’Avis de Monistrol de Montserrat.
Adreça: ctra. d’Abrera a Manresa, s/n
08691 Monistrol de Montserrat
Telèfon: 938 350 381 
A/e: bertallar@hotmail.es
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
Horari: de 16.00 h a 20.00 h. 

Activitats: informàtica, celebracions 
(dijous llarder), excursions, viatges, ball 
(mensual), bingo, trobada de puntaires, 
col·laboració en le festes del poble (Set-
mana de la Gent Gran, Fira de la Coca i 
el Mató, Festa Major d’Estiu fent una 
sardinada al casal oberta a tothom).

LLAR D’AVIS DE MONISTROL
DE MONTSERRAT

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: ctra. d’Abrera a Manresa, s/n 
08691 Monistrol de Montserrat
Telèfon: 938 350 381 
A/e: bertallar@hotmail.es

Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
Horari: De 16.00 h a 20.00 h. 
Activitats: l’Obra Social de La Caixa sub-
venciona activitats concretes: manuali-
tats (pintura i puntes de coixí), ioga i cine 
fòrum.
Serveis: cafeteria i aula d’informàtica.
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MURA

Ajuntament

Puig Gili, s/n · CP 08278
Telèfon: 938 317 226
Web: www.mura.diba.es
A/e: mura@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Trobada de la Gent Gran, des de 
2004. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis que formen el Consor-
ci de les Valls del Montcau: Mura, 
Talamanca, Pont de Vilomara i Ro-
cafort, Navarcles i Sant Fruitós de 
Bages.
......................................................... 

Associació Esplai Muratà de la Gent 
Gran (1992).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre Cívic, on es troba ubicada 
l’Associació Esplai Muratà de la 
Gent Gran.

· Des del Consorci de les Valls del 
Montcau: Diferents tallers i activi-
tats amb un/a dinamitzador/a so-
ciocultural.
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ASSOCIACIÓ ESPLAI MURATÀ
DE LA GENT GRAN

Nom de l’equipament que utilitza: 
Centre Cívic de Mura
Adreça: Puig Gili, s/n · 08278 Mura
Telèfon: 938 317 226 (ajuntament)
A/e: mura@diba.cat (ajuntament)

Dies d’obertura: dissabtes i diumenges.   
Horari: De 16.00 h a 20.00 h.
Activitats: taller d’activitats manuals 
(puntes de coixí i pintura), celebracions i 
festes. 

CENTRE CÍVIC DE MURA

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament polivalent.
Adreça: Puig Gili, s/n
08278 Mura
Telèfon: 938 317 226 (ajuntament) 
A/e: mura@diba.cat (ajuntament)

Dies d’obertura: segons activitats de les 
diferents entitats del poble.   
Horari: segons activitats de les diferents 
entitats del poble.  
Activitats: cada entitat fa les pròpies. 
Serveis: aula d’informàtica.
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NAVARCLES

Ajuntament

Plaça de la Vila,1 · CP 08270
Telèfon: 938 310 011
Web: www.navarcles.org
A/e: navarcles@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana de la Gent Gran, des de 
2005. Es fa la 1a setmana d’agost. 
Per la segona Pasqua es fa, des de 
1987, un viatge sorpresa per a les 
persones majors de 70 anys.
......................................................... 

Trobada de la Gent Gran, des de 
2004. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis que formen el Consorci 
de les Valls del Montcau: Mura, Ta-
lamanca, Pont de Vilomara i Roca-
fort, Navarcles i St Fruitós de Bages.
......................................................... 

Esplai Navarclí de la Gent Gran 
(1980).
......................................................... 

Associació de la Gent Gran de Na-
varcles (1980).
......................................................... 

Residència (1997) i centre de dia 
(2000) de gent gran IBADA, Institu-
ció Benèfica Amics Dels Avis.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Teatre Auditori Agustí Soler i Mas 
(2003).

· Biblioteca Municipal St. Valentí.
· Espai Cultural El Coro.
· Espai Cultural La Capella de Sant 

Bartomeu.
· Parc Pau Claris, amb espai lúdic 

per a la gent gran.
· Escola d’adults amb cursos per a 

la gent gran.
· Associació de dones de Navarcles 

(ADN).
· Des del Consorci de les Valls del 

Montcau: diferents tallers i activi-
tats amb un/a dinamitzador/a so-
ciocultural.

· II Trobada de Corals d’Esplai.
· Activitats de relació intergenera-

cional entre l’Esplai i l’Escola. 
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
L’ESPLAI NAVARCLÍ  

Nom equipament que utilitza: 
Centre Cívic Esplai Navarclí
Adreça: Fortià Solá, 11 1r.
08270 Navarcles
Telèfon: 938 311 100                                      
A/e: navaavis@yahoo.es
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.

Horari: de 15.30 h a 20.30 h. Festius de 
16.00 h a 21.00 h.
Activitats: manualitats, gimnàstica, ball,
català permanent, espectacle (teatre 
musical), bingo, billar i jocs de taula.
Grup específic: La Coral.
Serveis: aula d’informàtica i cafeteria.

ESPLAI NAVARCLÍ DE LA 
GENT GRAN

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament, en col·laboració 
amb l’Obra Social de la Fundació La 
Caixa). Equipament específic gent gran.
Adreça: Fortià Solá, 11 1r.
08270 Navarcles
Telèfon: 938 311 100                                      
A/e: navaavis@yahoo.es
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.

Horari: de 15.30 h a 20.30 h. Festius de 
16.00 h a 21.00 h.
Activitats: les que organitza l’Associació 
de Gent Gran i ajuntament (manualitats, 
gimnàstica, ball, català permanent, es-
pectacle de teatre musical, bingo, billar i 
jocs de taula).
Serveis: aula d’informàtica i cafeteria.
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NAVÀS
i nucli de Palà de Torruella

Ajuntament

Pl. de l’Ajuntament, s/n · CP 08670
Telèfon: 938 390 022
Web: www.navas.cat
A/e: navas@navas.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana de la Gent Gran, des de 
2000. Inclou dia de la Gent Gran per 
els majors de 75 anys i homenatge 
als majors de 90 anys. Es fa durant 
el maig.
.........................................................  

Club d’Avis de Navàs (1984).
.........................................................  

Associació Club d’Avis de Navàs 
(1989).
.........................................................  

Residència i centre de dia de Gent 
Gran municipal (1984).
.........................................................  

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Biblioteca municipal Josep Mas 
Carreres.

· AMMA (associació de dones).
· Dones d’Avui per Navàs.
· Publicació: La Casa de Tots (Me-

mòria d’activitats de la   Residèn-
cia municipal).

· Parc Lúdic per a la Gent Gran amb 
un professional que  organitza i fa 
activitats (dimarts i dijous).

· Societat Coral Cantaires Navas-
sencs.

· Activitats de relació intergenera-
cional entre l’Escola i el Club mu-
nicipal d’Avis.

· Activitats de formació d’adults al 
Club municipal d’Avis.

Nucli de Palà de Torruella

Ctra. de Cardona, s/n · CP 08670
Telèfon: 938 696 736
A/e: navas@navas.cat

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Esplai/casal (per a l’associació de 
veïns i persones grans).
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ASSOCIACIÓ CLUB D’AVIS
DE NAVÀS

Nom de l’equipament que utilitza: 
Club d’Avis de Navàs
Adreça: Passeig de Ramon Vall, 75
08670 Navàs 
Telèfon: 938 204 104 

Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
Horari: de 8.00 h a 20.00 h.
Activitats: taller de manualitats, ball, 
sortides culturals (viatges), conferències 
i xerrades, Setmana de la Gent Gran.

CLUB D’AVIS DE NAVÀS

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic Gent Gran.
Adreça: Passeig de Ramon Vall, 75.
08670 Navàs
Telèfon: 93 8204104 
A/e: navas@navas.cat (ajuntament)
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.

Horari: de 8.00 h a 20.00 h.
Activitats per a la gent gran: manuali-
tats, ball, viatges, xerrades, conferèn-
cies, exposicions, ioga i classes de català.
Activitats per a totes les edats: puntes 
de coixí. 
Serveis: cafeteria, perruqueria i podolo-
gia (privat).
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EL PONT DE VILOMARA 
I ROCAFORT

Ajuntament

Pl. de l’Ajuntament, 1 · CP 08254
Telèfon: 938 318 811
Web: www.elpont.cat 
A/e: pont@elpont.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Homenatge a la Gent Gran, des de 
1981. Es fa el setembre.
......................................................... 

Trobada de la Gent Gran, des de 
2004. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis que formen el Consor-
ci de les Valls del Montcau: Mura, 
Talamanca, Pont de Vilomara i Ro-
cafort, Navarcles i Sant Fruitós de 
Bages. 
......................................................... 

Llar d’Avis municipal (1984).
......................................................... 

Centre de dia de gent gran munici-
pal (2008).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social: 

· El Casal, Centre Cívic Evaristo de 
la Torre.

· Casa de la Cultura.
· Biblioteca municipal.
· Des del Consorci de les Valls del 

Montcau: diferents tallers i activi-
tats amb un/a dinamitzador/a so-
ciocultural. 

· Per a la Gent Gran s’organitzen 
diferents activitats als diferents 
equipaments municipals.

· III Trobada d’associacions de do-
nes del Bages.

· Formació d’adults.
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LLAR D’AVIS DEL PONT
DE VILOMARA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Mestre Saura  s/n.
08254 El Pont de Vilomara i Rocafort
Telèfon: 938 317 728
A/e: marnba@hotmail.com

Dies d’obertura: de dilluns a dissabte. 
Horari: de 15.00 h a 19.00 h.
Activitats: ball, berenars, excursions i 
participació en els diferents actes de la 
festa major.
Serveis: cafeteria i aula d’informàtica.
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RAJADELL

Ajuntament

Major, 1 · CP 08256
Telèfon: 938 368 026
Web: www.rajadell.cat
A/e: rajadell@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa homenatge anual a la Gent 
Gran, des de 1997. Es fa durant 
el maig o juny, organitzat per l’A-
juntament, i amb la col·laboració 
d’entitats del poble.
......................................................... 

Tècnic específic activitats gent 
gran: dinamitzadora sociocultural 
compartida amb Fonollosa i Aguilar 
de Segarra amb publicació trimes-
tral de les activitats.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Local social polivalent (antigues 
escoles) on s’hi fan activitats per a 
les persones grans.

· Bibliobús Cavall Bernat.

· Publicació trimestral de les acti-
vitats que es fan per a persones 
grans.

64



ANTIGUES ESCOLES 
DE RAJADELL

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament polivalent.
Adreça: Escoles, 3 · 08256 Rajadell
Telèfon: 938 369 113 (ajuntament)
A/e: rajadell@diba.cat
Dies d’obertura i horari: en funció de les 
activitats.
Activitats: psicomotricitat, diferents 
tallers (entrenament de la memòria).

Serveis: dinamitzadora sociocultural 
per a la gent gran. Activitat compartida 
amb els municipis d’Aguilar de Segarra, 
Fonollosa i Rajadell desenvolupat per 
part dels ajuntaments i La Diputació de 
Barcelona. Edició d’una publicació 
d’activitats trimestral per a les persones 
grans.
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SALLENT

Ajuntament

Plaça de la Vila, 1 · CP 08650
Telèfon: 938 370 200
Web: www.sallent.cat
A/e: sallent@sallent.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Consell de la Gent Gran (2008).
......................................................... 

Casal de Gent Gran de Sallent 
(1980).
......................................................... 

Associació de Gent Gran Guifré el 
Pelós (1998).
......................................................... 

Residència municipal de gent gran 
St. Bernat (1988).
......................................................... 

Centre de dia a la residència muni-
cipal St. Bernat (1996).
......................................................... 

Servei de menjador al Casal de la 
Gent Gran.

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre de Cultura Joan Puig i 
Elias.

· Casal Cívic Verge de Fussimanya.
· Biblioteca municipal St. Antoni M. 

Claret.
· Centre Parroquial de Cabrianes.
· Activitats de relació intergene-

racional organitzades entre l’A-
juntament, Escola i Institut: recu-
peració de la memòria històrica, 
trobada de puntaires, benvingu-
da als nens Saharauis, teatre a 
l’escola o de l’escola al casal...

· ADONA’T (grup de dones).
· Associació de dones de Cabrianes.
· Coral La Nova Harmonia.
· Coral La Troope del Riu.
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ASSOCIACIÓ GUIFRÉ EL PELÓS 
DEL CASAL DE GENT GRAN 
DE SALLENT

Equipament que utilitza:
Casal de Gent Gran de Sallent.
Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(Generalitat). Equipament específic gent 
gran.
Adreça: Santa Cristina, 2 · 08650 Sallent
Telèfon: 938 371 800
A/e: assoc-08@hotmail.com
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
El casal està tancat els dies 1 i 6 de ge-
ner, Divendres Sant, dilluns de Pasqua, 

1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre, 
12 d’octubre, 25 i 26 de desembre i les 
dues festes locals.
Horari: de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h 
a 20 h.
Activitats: Viatges, juguem tots!, gim-
nàstica, ioga, manualitats, modisteria, 
informàtica i celebració de festes tradi-
cionals.
Grup específic: El grup artístic.

CASAL DE GENT GRAN 
DE SALLENT

Titularitat i tipus d’equipament:
pública (Generalitat). Equipament espe-
cífic gent gran. Departament de Gover-
nació i Administracions Públiques.
Adreça: Santa Cristina, 2 · 08650 Sallent
Telèfon: 938 371 800 Fax: 938 206 019
A/e: cgg.sallent@gencat.cat
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 
El casal està tancat els dies 1 i 6 de ge-
ner, Divendres Sant, dilluns de Pasqua, 
1 de maig, 24 de juny, 11 de setembre, 
12 d’octubre, 25 i 26 de desembre i les 

dues festes locals.
Horari: de 10.00 h a 13.30 h i de 15.00 h 
a 20.00 h.
Activitats: gimnàstica, ioga, manuali-
tats, puntes de coixí, jocs de taula, viat-
ges, patchwork, taller d’entrenament de 
la memòria, celebració de les festes 
tradicionals, xerrades i les activitats 
organitzades per l’Associació.
Serveis: menjador, podologia, aula 
d’infotmàtica , servei de premsa diària.
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CASAL CÍVIC VERGE 
DE FUSSIMANYA

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(Generalitat de Catalunya adscrit a la Di-
recció General d’Acció Cívica del Depar-
tament de Governació i Administracions 
Públiques). Equipament cívic obert a 
tothom.
Adreça: Serraima, s/n · 08650 Sallent
Telèfon: 938 371 545
A/e: cc.sallentfussimanya@gencat.cat 
Dies d’obertura: de dilluns a divendres.
Horari: De 15.00 h a 21.00 h.
Activitats gestionades pel Casal Cívic: 
gimnàstica de pilates, hip-hop, l’hora 
d’aprendre, treballs manuals, marque-
teria, dansa del ventre, tècniques de 
benestar (programa dones avui). 
Activitats gestionades per l’AV Verge de 
Fussimanya: l’Associació de Veïns Verge 

de Fussimanya gestiona un seguit d’ac-
tivitats les quals es complementen amb 
la programació del Casal Cívic: puntes 
de coixí i calats, pintura, tai-txi, sevilla-
nes, racó de labors, anglès, ball en fila.
Serveis: és un espai públic obert a to-
thom que permetrà relacionar-vos, fo-
mentar les vostres aficions, ampliar 
coneixements i formar part d’un projec-
te col·lectiu. Ofereix un seguit de recur-
sos per reforçar projectes dirigits a la 
millora de la comunitat, per fomentar el 
desenvolupament integral de la perso-
na, promoure els valors cívics i donar 
suport al teixit associatiu en el seu com-
promís en la societat.
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SANT FELIU SASSERRA

Ajuntament

Plaça Major, 1 · CP 08274 
Telèfon: 938 819 011
Web: www.santfeliusasserra.cat
A/e: st.felius@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa d’Homenatge a la Gent Gran, 
des de 1995. Es fa durant el mes de 
maig.
......................................................... 

Espai de dia per a la Gent Gran 
(XED: Xarxa d’Espais de Dia).
......................................................... 

Associació Centre Social L’Ateneu 
(1998).
......................................................... 

Dinamitzadora sociocultural de la 
Gent Gran (Xarxa municipal de la 
Diputació a través del Consorci del 
Lluçanès).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre social l’Ateneu, on hi ha un 
espai específic per a les persones 
grans.

· Agenda d’activitats trimestral per 
a la gent gran.
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CENTRE SOCIAL L’ATENEU, 
CASAL D’AVIS SANT FELIU 
SASSERRA

Titularitat i tipus d’equipament:
pública (ajuntament). Equipament poli-
valent amb un espai específic per a la 
gent gran.
Adreça: Pas Nou, s/n
08274 Sant Feliu Sasserra
Telèfon: 938 819 066
A/e: boixadercm@diba.cat (ajuntament)
Dies d’obertura: Tots els dies menys 
dilluns i festius (matins).

Horari: de 9 h a 12 h i de 15 a 20 h.
Activitats específiques per a la gent 
gran: les activitats les organitzen amb el 
suport d’una dinamitzadora sociocultu-
ral del Consorci del Lluçanès: excur-
sions, conferencies, tallers, gimnàstica. 
Activitats per tota la població: celebra-
cions de festes populars, xerrades, gim-
nàstica.
Serveis: cafeteria, aula d’informàtica.

ASSOCIACIÓ CENTRE 
SOCIAL L’ATENEU

Nom de l’equipament que utilitza:
Centre Social L’Ateneu.
Adreça: Pas Nou, s/n
08274 St. Feliu Sasserra  
Telèfon: 938 819 066
A/e: boixadercm@diba.cat (ajuntament)
Dies d’obertura: tots els dies de la set-
mana menys dilluns i festius (matins).

Horari setmanal: de 9.00 h a 12.00 h, 
excepte dilluns i festius. I de 15.00 h a 
20.00 h excepte diumenges que és de 
15.00 h a 21.00 h.
Activitats: excursions, conferències, 
show Casal d’avis, celebracions festes 
populars... 
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SANT FRUITÓS 
DE BAGES

Ajuntament

Ctra. de Vic, 34 · CP 08272
Telèfon: 938 789 700
Web: www.santfruitos.cat
A/e: ajuntament@santfruitos.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana de la Gent Gran, des del 
2000. Es fa durant l’abril.
......................................................... 

Trobada de la Gent Gran, des de 
2004. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis que formen el Consor-
ci de les Valls del Montcau: Mura, 
Talamanca, Pont de Vilomara i Ro-
cafort, Navarcles i Sant Fruitós de 
Bages.
......................................................... 

Esplai Municipal d’Avis (1991).
......................................................... 

Associació de Gent Gran de St. 
Fruitós de Bages (1991).
......................................................... 

Residència Municipal El Lledoner 
(1988) i Centre de dia des de 2002.

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Teatre Casal Cultural.
· Nexe Espai de Cultura (centre cí-

vic i cultural).
· Biblioteca pública.
· Dones per Sant Fruitós.
· Activitats de relació intergenera-

cional i accions en xarxa des de 
cultura, esports i serveis socials 
dins de la Setmana de la Gent 
Gran o altres activitats que es fan 
a l’Esplai d’Avis, Residència El 
Lledoner i Nexe Esplai de Cultura: 
tallers, cursos, xerrades, excur-
sions, sortides culturals, especta-
cles i intercanvis d’esplais.

· Des del Consorci de les Valls del 
Montcau diferents tallers i activi-
tats amb un/a dinamitzador/a so-
ciocultural.

· Espai lúdic i de salut.
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ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN
DE SANT FRUITÓS DE BAGES

Nom de l’equipament que utilitza:
Esplai Municipal d’Avis de Sant Fruitós 
de Bages.
Adreça: Jacint Verdaguer, 3
08272 Sant Fruitós de Bages            
Telèfon: 938 788 688
A/e: isantapl@santfruitos.cat
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 

Horari: de 15.00 h a 19.00 h.
Activitats que es porten a terme al local 
de l’Esplai i al Nexe Espai de Cultura: 
ioga, taller d’entrenament de la me-
mòria, ball, viatges, etc.
Activitats específiques de l’associació: 
col·laboren en la Setmana de la Gent 
Gran que organitza l’Ajuntament.

ESPLAI MUNICIPAL D’AVIS 
DE SANT FRUITÓS DE BAGES

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (Ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Jacint Verdaguer, 3
08272 Sant Fruitós de Bages
Telèfon: 938 788 688
A/e: isantapl@santfruitos.cat

Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de 15.00 h a 19.00 h.
Activitats: tallers, cursos xerrades, ex-
cursions, sortides culturals, programa-
ció d’espectacles i intercanvis d’esplais.
Serveis: cafeteria, aula d’informàtica, 
billar.
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SANT JOAN 
DE VILATORRADA
i EMD Sant Martí de Torruella

Ajuntament

Major, 91-93 · CP 08250 
Telèfon: 938 764 040
Web: www.santjoanvilatorrada.cat
A/e: st.joanv@santjoanvilatorrada.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa de la Gent Gran, des de 1979. 
Es fa durant l’octubre.
.........................................................  

Regidoria de Gent Gran (2007).
......................................................... 

Casal de Gent Gran de Sant Joan de 
Vilatorrada (1979).
......................................................... 

Associació de Gent Gran Les Olive-
res (1999).
......................................................... 

Residencia i centre de dia gent gran 
municipal L’Atzavara (1985).
......................................................... 

Servei de menjador Residència l’At-
zavara (1985).
.........................................................  

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre Cal Gallifa: Sala de Cultu-
ra, Biblioteca municipal Cal Gallifa 
(1972) i Escola municipal d’Adults.   

· Casal de barri Sector Llobet.
· Casal de l’Alegria.
· Comissió municipal de la Dona.
· Activitats de relació intergene-

racional entre la ludoteca muni-
cipal, l’Escola i el Casal de Gent 
Gran a través del joc, cantada de 
nadales...
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Entitat municipal descentralitzada 
Sant Martí de Torruella

Cal Pinsà, s/n
Telèfon: 938 360 261
Web: www.santjoanv.org
A/e: st.martitorr@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Sala de Cal Pinsà, Can Pals, El co-
bert municipal.

· Activitats obertes a tota la pobla-
ció per a fomentar la relació inter-
generacional: Tai-txi (dimarts de 
19.30 h a 21.00 h), festa de l’arròs, 
sopars a la fresca, sopar de festa 
major, sortides culturals, Caval-
cada dels Reis Mags.

· Amics de la Parròquia de St. Martí 
de Torroella.

· Amics de la Mare de Déu de Jon-
cadella.

· Comissió de Caramelles.
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ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
LES OLIVERES

CASAL DE GENT GRAN DE 
SANT JOAN DE VILATORRADA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (Generalitat). Equipament especí-
fic gent gran.
Adreça: Passeig Gallifa, 8
08250 · Sant Joan de Vilatorrada
Telèfon: 938 751 721
A/e: cgg.santjoanvilatorrada@gencat.cat
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de 10 h a 13.30 h  i de 15 h a 20 h.
Activitats: tallers (gimnàstica, ioga, infor-

màtica, atenció i memòria, tall i confecció, 
manualitats), natació, curs de memòria i 
motricitat (ofert per l’Obra Social de la 
Caixa).
Grup específic: Coral Casa Nostra, altres 
(col·laboració per la Festa de la Gent 
Gran), activitats lúdiques i festes tradicio-
nals.
Serveis: servei de podologia, servei de 
premsa.

Nom de l’equipament que utilitza: Casal 
de Gent Gran de St. Joan de Vilatorrada.
Adreça: Pg. Gallifa, 8
08250 Sant Joan de Vilatorrada
Telèfon: 938 751 721
A/e: cgg.santjoanvilatorrada@gencat.cat 
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de 10 h a 13.30 h  i de 15 h a 20 h.

Activitats: tallers (tai-txi, ioga, dibuix i 
pintura), grups específics (grup artístic 
Les Oliveres, grup sardanístic Les Olive-
res), altres (caminades pels entorns, ball 
a la Sala Gallifa, viatges), activitats lúdi-
ques i celebracions tradicionals i 
col·laboració en celebracions i activitats 
lúdiques que es realitzen al casal.
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SANT MATEU 
DE BAGES
i nucli de Valls de Torruella

Ajuntament

Afores, s/n · CP 08263
Telèfon: 938 360 010
Web: www.santmateudebages.cat
A/e: st.mateu@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Bibliobús Cavall Bernat.

Nucli de Valls de Torruella

Ctra. de Cardona, 12 bxs · CP 08269
Telèfon: 938 682 402
A/e: st.mateu@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Casal cívic social Casa Nostra 
(2010).
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CASAL CÍVIC SOCIAL 
“CASA NOSTRA” DE VALLS 
DE TORRUELLA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament), equipament espe-
cífic gent gran. 
Adreça: Ctra. de Cardona, 12 bxs
08269 Sant Mateu de Bages 

Telèfon: 938 682 402
A/e: st.mateu@diba.cat
Dies d’obertura: dimarts i dijous.
Horari: de 16.00 h a 20.00 h.
Activitats: pendent de programa.
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SANT SALVADOR 
DE GUARDIOLA

Ajuntament

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa de la Gent Gran, des de 1994. 
Es fa durant l’abril.
......................................................... 

Associació Casal de Gent Gran de 
Sant Salvador de Guardiola (1999).
......................................................... 

Centre de dia municipal de Gent 
Gran (1999) a la Masia d’El Calvet.
......................................................... 

Servei de menjador per a jubilats a 
la Masia d’El Calvet.
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre Cívic La Masia d’El Calvet 
on hi ha un Centre de dia de Gent 
Gran, l’Associació Casal de Gent 
Gran i un Telecentre. 

· La Sala (espai polivalent amb 
sol·licitud prèvia d’utilització).

· Biblioteca pública.
· Bibliobús Cavall Bernat.
· Espai lúdic per a la gent gran (ele-

ments de psicomotricitat).

Dalt, 16 · CP 08253
Telèfon: 938 358 025
Web: www.santsalvadordeguardiola.cat
A/e: st.salvador@diba.cat
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ASSOCIACIÓ CASAL DE LA 
GENT GRAN DE SANT SALVADOR 
DE GUARDIOLA

Equipament que utilitza: Sala Polivalent 
Centre Cívic Masia d’El Calvet.
Adreça: Pau Casals, s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola
Telèfon: 938 354 169

Dies d’obertura: de dilluns a divendres.
Horari: de 17.00 h a 19.00 h. 
Activitats: caminades, excursions, balls, 
jocs de taula i xerrades.

ORGANISME AUTÒNOM 
ADMINISTRATIU FUNDACIÓ 
PÚBLICA MASIA D’EL CALVET

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Centre Cívic Masia 
del Calvet.
Adreça: Pau Casals, s/n
08253 Sant Salvador de Guardiola
Tels.: 938 354 169 – 938 354 000
A/e: oaamasiacalvet@diba.cat

Dies d’obertura: de dilluns a divendres.
Horaris: de les 8.00 h a les 20.00 h.
Activitats: les pròpies de cada servei 
que es presta.
Serveis: servei socials bàsics, centre de 
dia de Gent Gran, casal d’avis i telecen-
tre.
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SANT VICENÇ 
DE CASTELLET

Ajuntament

Plaça Ajuntament, 10 · CP 08295 
Telèfon: 936 930 611
Web: www.santvi.cat
A/e: svcastellet@santvi.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana de la Gent Gran, des de 
2005. Es fa durant l’octubre. I des 
de 1954 es fa un homenatge a la ve-
llesa (Patronat de la Vellesa).
......................................................... 

L’Esplai de Sant Vicenç de Castellet 
(1984).
......................................................... 

Associació de Gent Gran l’Esplai de 
St. Vicenç de Castellet (1984).
......................................................... 

Residència i centre de dia de gent 
gran (1999).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Centre Cultural popular Mestre 
Carme Baldelló.

· Escola d’adults.
· Biblioteca popular municipal Sal-

vador Vives Casajuana.
· Espai lúdic per a la gent gran al 

recinte del pavelló esportiu amb 
fisioterapeuta un cop per setma-
na.

· Associació social Sempre Dones.
· Associació Espai Vital. Per a per-

sones amb seqüeles neurològi-
ques i amb l’objectiu de mantenir 
les funcions i relacionar-se.

· Activitats de relació intergenera-
cional entre l’Escola i la gent gran.

82



ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
L’ESPLAI DE SANT VICENÇ 
DE CASTELLET

Equipament que utilitza:
L’Esplai de Sant Vicenç de Castellet.
Adreça: Gran, 87
08295 Sant Vicenç de Castellet
Telèfon: 938 331 701
A/e: esplai.castellet@gmail.com
Dies d’obertura: de dimarts a diumen-
ge, excepte Any Nou, Nadal, Divendres 
Sant i 15 dies de vacances durant l’estiu 
(dilluns festa setmanal).

Horari: de dimarts a divendres de 9.00 h 
a 12.00 h i de 14.00 h a 20.00 h. Dissab-
te: de 9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a 
20.00 h. Diumenge: de 15.00 h a 20.00 h.
Activitats: taller de lectura, pintura i 
dibuix, manualitats, informàtica, taller 
per la prevenció de la dependència, gim-
nàstica (al Gimnàs Castellet).
Grup específic: Coral
Serveis: servei de bar.

L’ESPLAI DE SANT VICENÇ 
DE CASTELLET

Titularitat i tipus d’equipament: 
privada (La Caixa). Equipament específic 
gent gran.
Adreça: Gran, 87
08295 Sant Vicenç de Castellet
Telèfon: 938 331 701
A/e: esplai.castellet@gmail.com
Dies d’obertura: de dimarts a diumenge, 
excepte Any Nou, Nadal, Divendres Sant i 
15 dies de vacances durant l’estiu (dilluns 
festa setmanal).

Horari: de dimarts a divendres de 9.00 h a 
12.00 h i de 14.00 h a 20.00 h. Dissabte: de 
9.00 h a 12.00 h i de 15.00 h a 20.00 h. Diu-
menge: de 15.00 h a 20.00 h.
Activitats: taller de lectura, pintura i di-
buix, manualitats, informàtica, taller per la 
prevenció de la dependència, gimnàstica 
(al Gimnàs Castellet). Grup específic: Coral.
Serveis: servei de bar.
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SANTA MARIA D’OLÓ

Ajuntament

Av. Manel López, 1 · CP 08273 
Telèfon: 938 385 000
Web: www.olo.cat
A/e: st.m.olo@olo.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Festa dels Avis, des de 1962. Es fa 
el 1r diumenge de maig.
......................................................... 

Trobada de la Gent Gran, des de 
2006. Es fa de manera rotativa als 
5 municipis del Bages que formen 
part del Moianès: Moià, l’Estany, 
Santa M. d’Oló, Monistrol de Cal-
ders i Calders.
......................................................... 

Casal d’avis de Sta. Maria d’Oló
Agrupació d’Avis de Sta. Maria d’Oló 
(1990).
......................................................... 

Centre de Serveis d’Àmbit Rural 
per a la Gent Gran (2010).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Consorci del Moianès: gestió 
d’activitats per a les persones 
grans amb una dinamitzadora 
sociocultural i edició de la revista 
Gent Gran del Moianès.    

· Col·lectiu de dones de St. M. d’Oló.
· Caminades populars.
· Associació Castell d’Oló.
· Bibliobús Cavall Bernat.
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CASAL D’AVIS DE 
SANTA MARIA D’OLÓ

Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament específic gent 
gran.
Adreça: Passeig Carme Vidal, 30
08273 Santa Maria d’Oló
Telèfon: 938 384 136
A/e: st.m.olo@olo.cat (ajuntament)
Dies d’obertura: tots els dies de la set-
mana.
Horari: de 16.00 h a 19.00 h.

Activitats: petanca, sortides culturals, 
xerrades, revetlles, cinema (diumenge).
Des de l’obertura del Centre de Serveis 
per a la Gent Gran, també s’ofereixen 
altres activitats com poden ser tallers 
de memòria i psicomotricitat que es 
programen en horari de matí i, tenen 
una durada determinada, és a dir, no és 
un servei permanent al llarg de l’any.
Serveis: cafeteria.

AGRUPACIÓ D’AVIS DE 
SANTA MARIA D’OLÓ

Nom de l’equipament que utilitza:
Casal d’Avis de Sta. M. d’Oló.
Adreça: Passeig Carme Vidal, 30
08273 Santa Maria d’Oló   
Telèfon: 938 384 136
A/e: st.m.olo@olo.cat (ajuntament)

Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.
Horari: de 16.00 h a 19.00 h.
Activitats: petanca, xerrades, sortides 
culturals, revetlles i cinema els diumen-
ges.
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SANTPEDOR

Ajuntament

Plaça Gran, 4 · CP 08251
Telèfon: 938 272 828
Web: www.santpedor.cat
A/e: santpedor@santpedor.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Setmana del Jubilat des de 2007 
(inclou Festa de la Gent Gran, des 
de 1986). Es fa durant l’abril.
......................................................... 

Llar d’Avis Ca l’Arola.
......................................................... 

Associació Llar d’avis Ca l’Arola 
(1987).
......................................................... 

Residència i centre de dia gent gran 
Sant Francesc (1996).
......................................................... 

Residència municipal d’avis i cen-
tre de dia Sant Josep (1990).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Sala Cal Llovet.
· Escola municipal d’adults.
· Biblioteca municipal Pare Ignasi 

Casanovas.
· Associació de dones Ressò.
· Club recreatiu de petanca.
· Centre excursionista 2x2.
· Associació pessebre vivent.
· Cercle artístic Santpedor.
· Grup puntaires de Santpedor.
· Activitats de relació intergene-

racional entre l’Escola Riu d’Or, 
l’Escola municipal de música i la 
residència d’avis municipal.
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ASSOCIACIÓ LLAR D’AVIS 
CA L’AROLA

Equipament que utilitza:
Llar d’Avis Ca L’Arola.
Adreça: Plaça Gran, 10
08251 Santpedor
Telèfon: 938 273 110
A/e: llaraviscalarola@hotmail.com
Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de 17.00 h a 19.00 h.

Activitats: festes (dijous gras i carnaval, 
Sant Jaume, castanyada, torronada, el 
Xou...), trobada de corals, caminades i 
viatges, balls en línia, gimnàstica, orga-
nitzen la Setmana del Jubilat des de 
2007 la qual es fa durant l’abril (inclou 
Festa de la Gent Gran, des de 1986).
Grup específic: La coral.

LLAR D’AVIS CA L’AROLA

Titularitat i tipus d’equipament: 
pública (ajuntament). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Plaça Gran, 10
08251 Santpedor
Telèfon: 938 273 110
A/e: llaraviscalarola@hotmail.com

Dies d’obertura: de dilluns a diumenge.
Horari: de 14.00 h a 20.00 h.
Activitats: les activitats que organitza 
l’Associació Llar d’Avis Ca L’Arola ubica-
da a la Llar.
Serveis: perruqueria, biblioteca, podolo-
gia i cafeteria.
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SÚRIA

Ajuntament

Ernest Solvay, 13 · CP 08260
Telèfon: 938 682 800
Web: www.suria.cat
A/e: suria@suria.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Programa Xec-servei (podologia, 
menjars a domicili, atenció a les 
persones i a la llar, perruqueria).
......................................................... 

Setmana de la Gent Gran, des de 
2007. Es fa durant el novembre.
......................................................... 

Consell Consultiu Assessor de la 
Gent Gran (1999).
......................................................... 

L’Esplai de Gent Gran de Súria (1982).
......................................................... 

Associació Gent Gran de Súria (1982).
......................................................... 

Associació de Pensionistes i Terce-
ra Edat de Súria (1958).

Residència Bell Repòs (1985) i Cen-
tre de Dia de gent gran (2002).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Local Social del Barri de Santa Ma-
ria.

· Esplai de Salipota (Associació de 
veïns).

· Casal de la Dona.
· Escola d’Adults.
· Biblioteca de Súria.
· Activitats de relació intergenera-

cions: “El juliol tot ho vol”.
· Activitats municipals de promo-

ció social i de salut per a les per-
sones grans: taller entrenament 
memòria, Anem a moure’ns (parc 
lúdic i de salut).
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ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES 
I TERCERA EDAT DE SÚRIA

Titularitat i tipus d’equipament: 
privada (associació). Equipament espe-
cífic gent gran.
Adreça: Diputació 22, 2n 1a · 08260 Súria 
Telèfon: 938 682 379
Dies d’obertura: dilluns, dimarts, dijous 
i divendres.

Horari: de 17.00 h a 19.00 h.
Activitats: viatges culturals mensuals, 
participació a les activitats del poble de 
Súria, col·laboració en el Consell Con-
sultiu Assessor de la Gent Gran de Súria.
Serveis: Atenció a la gent gran en les 
seves consultes.

ASSOCIACIÓ GENT GRAN 
DE SÚRIA

Equipament que utilitza: L’Esplai Gent 
Gran de Súria. 
Adreça: Tarragona, 2 · 08260 Súria
Telèfon: 938 696 700
A/e: esplaisuria@hotmail.com
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.

Horari: De 17.00 h a 20.00 h.
Activitats: l’Associació gestiona les acti-
vitats que es fan a l’Esplai. Organitzar la 
Festa d’homenatge dels socis que com-
pleixen 90 anys i la celebració de l’Ani-
versari de l’Esplai. 

L’ESPLAI GENT GRAN DE SÚRIA

Titularitat i tipus d’equipament: privada 
(La Caixa). Equipament específic gent 
gran. 
Adreça: Tarragona, 2 · 08260 Súria
Telèfon: 938 696 700
A/e: esplaisuria@hotmail.com
Dies d’obertura: obert tots els dies de la 
setmana.

Horari: de 17.00 h a 20.00 h.
Activitats: ball de saló, treballs ma-
nuals, gimnàstica, taller de lectura, cine 
fòrum, sessió ball-berenar mensual... 
Grup específic: grup sardanístic.
Serveis: biblioteca, perruqueria, cafete-
ria.
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TALAMANCA

Ajuntament

Plaça Església, 1 · CP 08278
Telèfon: 938 270 036
Web: www.talamanca.diba.es
A/e: talamanca@diba.cat

Recursos per a les persones grans 
al municipi

Serveis Socials Bàsics.
.........................................................  

Trobada de Gent Gran, des de 2004. 
Es fa de manera rotativa als 5 mu-
nicipis que formen el Consorci de 
les Valls del Montcau: Mura, Tala-
manca, Pont de Vilomara i Rocafort, 
Navarcles i Sant Fruitós de Bages.
......................................................... 

Associació de Gent Gran de Tala-
manca (2002).
......................................................... 

Recursos i activitats de promoció i 
participació social:

· Casal del Poble (2002).
· Des del Consorci de les Valls del 

Montcau: Diferents tallers i activi-
tats amb un/a dinamitzador/a so-
ciocultural.
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CASAL DEL POBLE

Titularitat i tipus d’equipament: Pública 
(ajuntament). Equipament polivalent.
Adreça: Raval, 2-4
08278 Talamanca
Telèfon: 938 270 036 (ajuntament)
A/e: talamanca@diba.cat
Dies d’obertura: segons l’entitat o ser-
vei que l’ocupa.

Horari: segons l’entitat o servei que 
l’ocupa.
Activitats: segons l’entitat que l’ocupa.
Serveis: consultori mèdic, farmaciola, 
oficina d’informació del Parc Natural de 
Sant Llorenç, jutjat de Pau, biblioteca, 
arxiu municipal, sales polivalents d’ús 
per a les diferents entitats del poble.

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN 
DE TALAMANCA

Nom de l’equipament que utilitza:
Casal del poble.
Titularitat i tipus d’equipament: pública 
(ajuntament). Equipament específic gent 
gran.
Adreça: Raval, 4 · 08279 Talamanca
Telèfon: 938 270 036 (ajuntament)
A/e: jostal5@hotmail.com
Dies d’obertura: durant l’estiu a diari i 

durant l’hivern els divendres, dissabte i 
diumenge.
Horari: tardes segons activitats progra-
mades.
Activitats: xerrades, excursions, infor-
màtica.
Grup específic: coral de Talamanca.
Serveis: biblioteca, aula informàtica.
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El Consell Comarcal del Bages, amb la 
participació i el treball en xarxa

Sumar esforços, coordinar, multiplicar 
l’efecte de les polítiques impulsades, escoltar 
diferents punts de vista, intercanviar 
experiències i agafar noves idees... Tots 
aquests són objectius dels diferents òrgans 
de participació i treball en xarxa que 
s’impulsen i coordinen des del Consell 
Comarcal del Bages. Diferents àmbits 
d’actuació per a una missió conjunta: la 
millora de la qualitat de vida de la ciutadania 
de la comarca.

El Consell Comarcal del Bages amb les 
administracions i entitats
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El Consell Comarcal del Bages es va 
constituir el 9 de març de 1988, d’acord 
amb la llei sobre l’Organització Comar-
cal a Catalunya 6/1987, de 4 d’abril.

El Consell Comarcal s’ha anat consoli-
dant aquests anys, avançant en 
l’objectiu d’aproximar al ciutadà tots 
els seus serveis, d’integrar els munici-
pis que constitueixen el Bages en la 
gestió comarcal, i en el plantejament 
constant davant les altres administra-
cions de les necessitats de la comarca 
per promoure el seu avenç equilibrat. 

Els serveis que ofereix el Consell Co-
marcal del Bages estan determinats 
per les competències que li atribueix 
la Llei Comarcal. Pot exercir les com-
petències que li siguin delegades o 
assignades per l’administració de la 
Generalitat o la Diputació, assumir 
competències delegades dels munici-
pis, establir o prestar serveis comar-
cals o supramunicipals i portar a ter-
me obres d’infraestructura general. 

El Consell Comarcal del Bages pot 
coordinar els serveis municipals, entre 
ells, organitzar nous serveis que no 
estiguin coberts pels municipis en ma-
tèries jurídico-administratives, econò-
miques i financeres, i d’obres i serveis. 

El Consell Comarcal pot impulsar pro-
jectes comarcals i promoure iniciatives 
d’estudi de la realitat de la comarca.

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ 
DE LES PERSONES GRANS 
DEL CONSELL COMARCAL 
DEL BAGES

En l’àmbit de les persones grans, el 
Consell Comarcal porta a terme els 
serveis i accions següents: 

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA I DONA

Serveis Bàsics d’Atenció Social de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la 
comarca del Bages

Antecedents: L’any 1990 el Consell 
Comarcal signa el primer conveni de 
cooperació i col·laboració amb el De-
partament de Benestar Social de la 
Generalitat de Catalunya pel desplega-
ment total dels Serveis Socials 
d’Atenció Primària als municipis me-
nors de 20.000 habitants del Bages.     
Descripció: Segons la Llei 12/2007 de 
Serveis Socials és competència del 
Consell Comarcal del Bages gestionar 
l’Area Bàsica de Serveis Socials que 
està configurada pels 34 municipis del 
Bages menors de 20.000 habitants. 
Actualment, l’equip de professionals 
que configuren l’ABSS comarcal, coor-
dinada pel Consell Comarcal del Bages 
i que presten servei als 34 municipis, 
està format per 21 treballadors/ores 
socials, 16 educadors/ores socials i 43 
treballadores familiars.

Aquesta gestió comprèn la coordinació 
d’actuacions, planificació i execució de 
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projectes comarcals. En aquesta línia, i 
en l’àmbit específic de les persones 
grans, es proporciona suport tècnic als 
EBAS per a l’atenció a la dependència 
i, segons la Llei 39/2006, de 14 de des-
embre, ho fa mitjançant un equip de 
suport de gestors dels Plans d’Atenció 
Individualitzada (PIAS) que atenen a 
les persones depenents als diferents 
municipis de l’ABSS comarcal. També, 
dins les funcions com a gestors de 
l’ABSS i en el marc del “Protocol 
d’actuacions coordinades contra els 
maltractaments a la gent gran a Man-
resa i comarca del Bages”, s’ha parti-
cipat plenament en la seva elaboració i 
aplicació, així com en la detecció pre-
coç de les situacions de risc de patir 
maltractament a les persones grans 
de l’ABSS comarcal i l’abordatge de les 
situacions de risc immediat en que es 
poden trobar les persones grans que 
han patit un maltractament i necessi-
ten una intervenció prioritària.     

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA I CIUTADANIA

Consell Consultiu Comarcal de la Gent 
Gran del Bages 

Creació: Es crea l’any 1990, com a ens 
propi del Consell Comarcal del Bages  
d’àmbit comarcal. 
Descripció i funció: És un òrgan de 

consulta i de participació de les perso-
nes grans en totes les qüestions que 
siguin del seu interès. Aquest Consell 
desenvolupa accions de promoció de 
l’atenció assistencial, cultural i d’inte-
gració i participació social i emet pro-
postes i suggeriments de millora al 
Consell Comarcal del Bages en la línia 
de l’envelliment actiu i de la millora 
del benestar de les persones grans de 
la comarca. Aquest ens representa a 
un conjunt de 140 entitats i institu-
cions.

Transport adaptat de persones amb 
problemes de mobilitat 

Creació: 2002
Descripció: Facilitar l’accés de les per-
sones amb discapacitat o amb depen-
dència, amb dificultats de mobilitat als 
serveis socials especialitzats i altres 
que afavoreixin la seva integració dels 
34 municipis que formen l’Àrea Bàsica 
de Serveis Socials Comarcal; que són 
tots els del Bages menys Manresa.

L’Hort de l’Avi

Creació: 1994, a proposta del Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran 
del Bages i com una activitat de relació 
intergeneracional.  
Descripció: L’Hort de l’Avi és una activi-
tat que es desenvolupa a una part de 
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l’hort de la Casa de la Culla, ubicada a 
Manresa, la qual és propietat del Con-
sell Comarcal del Bages i a on també hi 
ha ubicat el Camp d’Aprenentatge del 
Bages en qüestions mediambientals.

Consisteix en que un grup de 12 perso-
nes grans cultiven, per un temps de-
terminat de 5 anys i pel seu ús particu-
lar, una parcel·la de l’hort de la Casa 
de La Culla amb el suport i coordinació 
de dos tècnics del Camp d’Aprenen-
tatge del Bages i, si hi ha petició per 
part de les escoles, aquesta activitat 
l’ensenyen els mateixos hortolans als 
alumnes. El nombre total de parcel·les 
dedicades a aquesta activitat és de 12. 

Punt d’Informació de Discapacitats del 
Bages

Creació: El Punt d’Informació de Dis-
capacitats del Bages es crea l’any 1999 
com a servei propi del Consell Comar-
cal del Bages.
Descripció: és un servei d’àmbit co-
marcal que ofereix atenció a les perso-
nes amb discapacitat, a les seves famí-
lies, als professionals de les diverses 
disciplines i a les entitats i associa-
cions relacionades amb l’àmbit de la 
discapacitat. 
El tècnic especialitzat del servei actua 
en la resolució dels problemes que es 
plantegen per millorar la qualitat de 
vida de les persones afectades.

Funcions bàsiques: 

· Informar, assessorar i orientar a les 
persones amb discapacitat i a les 
seves famílies.

· Col·laborar amb les entitats i asso-
ciacions relacionades amb l’àmbit de 
les discapacitats.

· Suport a professionals de diferents 
sectors que tracten aspectes que 
afecten a les persones amb discapa-
citat.

· Activitats de sensibilització social 
relacionades amb aquest àmbit.

Guia de Recursos de serveis d’atenció 
a les persones grans 

Creació i acció: Des de 1999 s’elabora 
una Guia de Serveis Socials i altres 
recursos d’atenció a les persones i 
s’actualitza anualment.

Web: www.gentgran.ccbages.cat 

ÀREA DE TURISME, 
COMUNICACIÓ I SUPORT 
ALS MUNICIPIS

OCIC: Oficina Comarcal d’Informació 
al Consumidor. Educació al Consumi-
dor

Descripció: Realització de xerrades i 
jornades informatives a la ciutadania. 
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Aquesta acció pretén educar al ciuta-
dà en matèria de consum, informant-
lo sobre els seus drets com a consu-
midor i usuari i facilitant-li informació 
relativa a tràmits senzills que pot rea-
litzar quan li sorgeixi una eventual 
controvèrsia relacionada amb ma-
tèries de consum.

En relació al col·lectiu de ciutadans de 
la tercera edat, es realitzen xerrades 
específiques, tractant temes que te-
nen especial incidència en aquest 
sector de la població (venda d’articles 
en excursions, revisions de gas, elec-
tricitat, vendes i serveis a domicili, 
reparacions d’electrodomèstics i ga-
ranties, telefonia…).

Aquestes xerrades es duen a terme a 
petició d’entitats, associacions, gre-
mis… i es realitzen de forma total-
ment gratuïta, amb horaris prèvia-
ment convinguts i en l’ubicació 
escollida per l’organització 
sol·licitant.

ADRECES D’INTERÈS

Àrea d’Acció Social i Ciutadania
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
PRIMÀRIA I DONA
Muralla Sant Domènec, 24
08241 Manresa
Telèfon: 936 930 363
Fax: 936 930 369
A/e: ssocials@ccbages.cat; 
piad@ccbages.cat; dona@ccbages.cat
http://www.ccbages.cat
http://www.ccbages.cat/dona

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ 
ESPECIALITZADA I CIUTADANIA
Muralla Sant Domènec, 24
08241 Manresa
Telèfon: 936 930 398
Fax: 936 930 369
A/e: ssaespecial@ccbages.cat;  
gentgranbages@gmail.com; 
discapacitats@ccbages.cat
http://www.ccbages.cat
http://www.gentgran.ccbages.cat
http://www.ccbages.cat/discapacitats

Àrea de Turisme, Comunicació 
i Suport als Municipis  
OCIC: OFICINA COMARCAL 
D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR. 
EDUCACIÓ AL CONSUMIDOR
Muralla Sant Domènec, 24
08241 Manresa
Telèfon: 936 930 353
Fax: 936 930 369
A/e: ocic@ccbages.cat 
http://www.ccbages.cat
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ACTUACIONS DE PROMOCIÓ 
DE LES PERSONES GRANS 
DE LA DIPUTACIÓ DE 
BARCELONA

La Diputació de Barcelona, a través de 
l’Àrea de Benestar Social, ofereix als 
diferents Ajuntaments de la província, 
suport tècnic i econòmic adreçat a la 
promoció de les persones grans i al 
foment de l’envelliment actiu. 

Aquest suport el fa mitjançant el des-
plegament de les següents actuacions:

I tu, per què no?
Aquest recurs pretén afavorir l’accés 
de les persones grans a les noves tec-
nologies de la informació i la comuni-
cació (TIC), així com la interrelació, a 
través de la Xarxa dels Casals de la 
Gent Gran. S’ofereix la dotació d’equips 
informàtics als Casals Municipals i la 
formació bàsica en la utilització de les 
TIC de dues persones grans, que es 
comprometen a transmetre el coneixe-
ment adquirit a altres persones grans 
del Casal.

Xerrades Culturals
Són conferències impartides per ex-
perts en diferents matèries i amb la 
perspectiva de l’envelliment actiu. En-
tre d’altres, s’ofereixen les relaciona-
des amb: l’autonomia personal, la qua-
litat de vida i les relacions 
intergeneracionals.

Tallers d’entrenament de la memòria
Ajuden a millorar el record, ensenyen 
els mecanismes de la memòria, els 
factors que influeixen en el seu funcio-

nament i ensenyen recursos que aju-
den a millorar la retenció i la capacitat 
evocativa.

Tens molt per veure
Suport als intercanvis entre els Casal 
de la Gent Gran; consisteix en posar en 
contacte dos Casals Municipals amb 
dues trobades, una a cada municipi, on 
un fa d’amfitrió i l’altre de visitant. Això 
permet compartir experiències i 
conèixer altres municipis i altres per-
sones, mostrar les seves activitats 
lúdiques-culturals, sent un primer pas 
per a la creació d’una xarxa de relació 
entre diferents Casals.

Dinamització de la Gent Gran
Ofereix la possibilitat de que tota la 
gent gran de petits municipis gau-
deixin de programes de dinamització 
sòciocultural en el seu territori. Per 
portar a terme aquest programa la 
Diputació de Barcelona facilita la con-
tractació d’un/a Dinamitzador/a de la 
Gent Gran. 

Teleassistència
És un servei preventiu i de proximitat 
que ofereix suport personal per a ro-
mandre a l’entorn habitual ja que pos-
sibilita que persones grans o discapa-
citades, que no requereixen d’atenció 
permanent i presencial, tinguin la se-
guretat que davant situacions de crisis 
puguin connectar de manera immedia-
ta amb el centre d’atenció.
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Arranjaments
El programa d’arranjament 
d’habitatges per a la gent gran con-
sisteix en facilitar reformes bàsiques 
a l’habitatge per tal de garantir les 
condicions de seguretat i accessibili-
tat mínimes amb la finalitat de pro-
moure l’autonomia personal: canviar 
una aixeta, col·locar un plat de dutxa 
seguretat de la instal·lació elèctrica, 
substitució de cuina de gas per cuina 
elèctrica i instal·lació d’ajudes tècni-
ques.

Grups de suport emocional per a fami-
liars cuidadores de persones amb 
demència
És un espai d’ajuda psicològica i de 
relació especialitzat en demències, per 
aquelles persones que tenen cura d’un 
familiar amb una demència on la parti-
cipació en els grups fa que se sentin 
recolzades.

Grups de suport emocional per a fami-
liars cuidadors de persones amb de-
pendència
Un conjunt de persones es reuneixen 
en un espai físic de forma habitual per 
parlar i dialogar, exposar sentiments, 
emocions, preocupacions sobre la tas-
ca de cura i la persona dependent que 
tenen a càrrec.
Aquestes sessions estan conduïdes 
per un psicòleg/a però les cuidadores 
són les protagonistes del grup de su-
port.

Tallers de prevenció de la dependència
Es tracta d’un conjunt d’activitats 
d’estimulació i prevenció de la depen-
dència, dirigides per un/a professional, 
per a potenciar les capacitats de les 
persones grans en els aspectes senso-
rials, psicomotors, cognitius i relacio-
nals.

Serveis per a persones amb discapaci-
tat intel·lectual amb l’entitat AMPANS

ADRECES D’INTERÈS

Àrea de Benestar Social 
DIPUTACIÓ DE BARCELONA
Edifici Serradell – Recinte Mundet
Passeig de la Vall d’Hebron, 171 
08035 Barcelona 
Telèfon: 934 022 470 
A/e: a.benestars@diba.cat
http://www.diba.cat/servsocials
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DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
I CIUTADANIA

Consell de la Gent Gran de Catalunya

El Consell de la Gent Gran de Catalun-
ya (CGGCat) es va constituir com a un 
òrgan consultiu de participació de les 
persones grans en totes les qüestions 
que fossin del seu interès i, específica-
ment, en el seguiment dels acords 
presos en els congressos nacionals de 
la gent gran.

El CGGCat es va crear l’any 2001, com 
a resposta a una demanda del 3r Con-
grés Nacional de la Gent Gran (Decret 
186/2001, de 26 de juny, de creació del 
Consell de la Gent Gran de Catalunya). 
La gestió de tot allò que fa referència 
al Consell de la Gent Gran de Catalun-
ya correspon a l’Oficina de la Gent 
Gran Activa de la Secretaria de Políti-
ques Familiars i Drets de Ciutadania 
del Departament d’Acció Social i Ciuta-
dania.

El constitueixen:
- 41 persones representants dels con-

sells consultius de gent gran dels 
consells comarcals de Catalunya. 

- 14 persones representants de les 
principals entitats de gent gran de 
Catalunya.

- 2 persones representants dels dos 
sindicats de major implantació.

- 6 persones de reconegut prestigi en 

ACTUACIONS DE PROMOCIÓ 
DE LES PERSONES GRANS 
DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA

temes de gent gran.
- Les persones que han ostentat la 

presidència dels congressos nacio-
nals de la gent gran. 

Oficina Gent Gran Activa (OGGA)

Es crea amb el Decret 572/2006, de 19 
de desembre, i es posa en funciona-
ment el setembre de 2007. Depèn de la 
Secretaria de Polítiques Familiars i 
Drets de Ciutadania.

L’OGGA té funcions de suport a les 
iniciatives de promoció de les persones 
grans. 

Organització dels Congressos Nacio-
nals de la Gent Gran

Des de 1990, i en períodes de quatre 
anys, la Generalitat de Catalunya, y 
darrerament amb el Consell de la Gent 
Gran de Catalunya, organitza un Con-
grés Nacional de la Gent Gran. 
Aquests congressos són un espai de 
reflexió de les persones grans de Cata-
lunya a l’entorn de la realitat que viuen 
i les temàtiques que més els interes-
sen. 

Anys que s’han fet els congressos: 
1990, 1993, 1998, 2002 i 2006. 
L’any 2010 es fa el 6è i el debat girarà 
en torn de les ponències següents: 
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La participació de la gent gran, Po-
bresa i exclusió social i Polítiques 
d’envelliment actiu. 

Aquest congrés es caracteritza per un 
procés participatiu desplegat per tot el 
territori de Catalunya a través de ses-
sions de debat de les ponències, les 
quals es sotmetran a debat i aprovació 
en una sessió conjunta de cloenda amb 
la participació dels 300 delegats i dele-
gades. 

Servei d’atenció i derivació de les con-
sultes telefòniques referides a les 
persones grans, a partir del 900 300 
500 i 012

Amb aquest servei es dóna informació, 
assessorament i orientació i es deriven 
a entitats, altres departaments de la 
Generalitat de Catalunya o a altres 
institucions, les consultes de les per-
sones grans sobre actuacions que su-
posadament vulnerin els seus drets.

Les temàtiques consultades són, entre 
altres: maltractaments, abusos immo-
biliaris, herència, residències, pen-
sions, demències, salut, serveis so-
cials, barreres arquitectòniques, dret 
d’aliments, formació, oci i dependèn-
cies, entre altres.
 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, 
SECRETARIA D’ACCIÓ CIUTADANA 

Programa Noces d’Or

És una acció d’atenció i dinamització 
de la gent gran, i alhora és un reco-
neixement a les parelles que han con-
viscut durant 50 anys i han fonamentat 
l’estructura familiar de Catalunya.

Programa adreçat a parelles que han 
complert 50 anys de matrimoni o con-
vivència, en què els beneficiaris gau-
deixen d’una estada en centres hote-
lers de la costa catalana amb una 
durada de cinc dies (quatre nits), en 
règim de pensió completa. Els des-
plaçaments d’anada i tornada es fan 
en autocar.

Casals de la Gent Gran i Centres Cívics 
al Bages

Balsareny:
· Casal de la Gent Gran: Plaça Rector 

Roc Garcia, 1. Tel. 938 396 332, 
a/e: cgg.balsareny@gencat.cat

Cardona:
· Casal de la Gent Gran: Av. Pau Ca-

sals, s/n. Tel. 938 692 075 i 938 684 
975, a/e: cgg.cardona@gencat.cat
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Manresa: 
· Casal Gent Gran: Circumval·lació, 60. 

Tel. 938 741 955, a/e: cgg.manresa@
gencat.cat 

· Casal Cívic Pare Ignasi Puig: Grup 
d’Habitatges Pare Ignasi Puig (el 
Xup). Tel. 938 751 577, a/e: cc.pareig-
nasipuig@gencat.cat

· Casal Cívic Manresa Mión Puigberen-
guer: Plaça de la Democràcia núm.1. 
Tel. 938 362 875, a/e: ccmanresa-
mion@gencat.cat 

Sallent: 
· Casal Gent Gran: Sta. Cristina 2. Tel. 

938 371 800, a/e: cgg.sallent@gencat.
cat

· Casal Cívic Verge de Fussimanya: 
Serraima s/n, Sallent. Tel. 938 371 
545, a/e: cc.sallentfussimanya@gen-
cat.cat

Sant Joan de Vilatorrada:
· Casal de la Gent Gran: Pg. Gallifa 8. 

Tel. 938 751 721, a/e: cgg.santjoanvi-
latorrada@gencat.cat

Oficines d’Acció Ciutadana (OAC)

Són oficines que informen i orienten al 
ciutadà sobre totes les prestacions 
existents en matèria de benestar so-
cial que facilita la Generalitat. Efec-
tuen les gestions i els tràmits neces-
saris per gaudir d’aquestes 
prestacions. Impulsen i donen suport a 

accions de tipus cultural, social i cívic 
que fomentin el desenvolupament del 
teixit associatiu als barris. 

L’Oficina al Bages està ubicada al ca-
rrer Verge de Joncadella, s/n, davant 
de la Plaça de la Democràcia, 08242 
Manresa. Tel. 938 362 874, a/e: oac.
manresa@gencat.cat.

Xarxanet .org

És la pàgina web de les entitats, asso-
ciacions i voluntaris d’arreu de Cata-
lunya que treballen dia a dia per un 
mon millor. Recull informació al vol-
tant dels 5 àmbits associatius i de vo-
luntariat reconeguts per la Secretaria 
d’Acció Ciutadana: ambiental, comuni-
tari, cultural, internacional i social.

Ofereix:

Assessorament gratuït per les entitats 
i associacions de Catalunya: 
· Servei de creació de blocs 2.0, tel. 902 

102 917, dospuntzero@xarxanet.org
· Assessorament Econòmic, tel. 902 

267 267, econòmic@xarxanet.org
· Assessorament en Formació, tel. 902 

415 000, formacio@xarxanet.org
· Assessorament Informàtic, tel. 902 

102 917, informatic@xarxanet.org
· Assessorament Jurídic, tel. 902 397 

397, juridic@xarxanet.org
· Assessorament en Projectes, tel. 902 
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415 000, projectes@xarxanet.org

Actualitat: està al dia mitjançant el 
butlletí de xarxanet.org i el butlletí A 
l’Abast.

Recursos i finançament per entitats:
Ser entitat col·laboradora i difondre les 
teves noticies i actes.

Voluntariat.org

Espai on trobareu informació sobre on 
es pot fer voluntariat, on fer demandes 
de voluntariat (crides), on conèixer la 
formació per els voluntaris i les enti-
tats, que la Secretaria d’Acció Ciutada-
na posa a disposició, mitjançant el Pla 
de formació de voluntariat de Catalun-
ya (PFVC).

Per més informació consulteu:
www.voluntariat.org o tel. 934 831 000.

Altres accions concretes promogudes 
per la Generalitat de Catalunya

La Carta de Drets i Deures de la Gent 
Gran de Catalunya: Aprovat pel Govern 
de la Generalitat de Catalunya, en ses-
sió de 8 d’octubre de 2003 (DOGC 4021 
– 01/12/2003). 

Premi Voluntariat: Aquest premi anual 
pretén contribuir a fer possibles els 

projectes de voluntariat que excel·lei-
xin per la seva qualitat. Té 3 modali-
tats: àmbit nacional, àmbit local i vota-
ció popular. Per més informació : www.
voluntariat.org o truqueu al 934 831 
000. 

Premi Eliseu Colomer: L’objectiu 
d’aquest premi és fomentar, entre la 
gent gran activa, les activitats de vo-
luntariat adreçades a la recuperació 
dels valors socials, culturals i de ciuta-
dania i a la seva difusió en l’àmbit te-
rritorial de Catalunya. Per més infor-
mació: www.voluntariat.org o truqueu 
al 934 831 000.  

Altres accions gestionades des de la 
Generalitat de Catalunya però promo-
gudes per l’IMSERSO (Instituto de Ma-
yores i Servicios Sociales)

Programa de vacances per a la gent 
gran de l’IMSERSO:
Estades en torns de 8 o 5 dies en dife-
rents destinacions turístiques de 
l’Estat, adreçades a pensionistes. In-
clou el desplaçament, l’allotjament, 
activitats culturals i recreatives, aten-
ció mèdica i assegurança. Per dema-
nar-ho cal esperar la convocatòria 
anual.

Les sol·licituds es poden obtenir a 
l’Oficina d’Acció Social i als Casals 
d’Avis de la Generalitat.
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Programa de termalisme social de 
l’IMSERSO:
Estada de quinze dies en règim de 
pensió completa en un balneari per a 
persones que pel seu estat de salut, 
necessiten el tractament. El preu de 
cada plaça està parcialment finançat i 
inclou els serveis següents: tracta-
ment termal, reconeixement mèdic, 
seguiment mèdic, activitats i assegu-
rança col·lectiva.

El desplaçament va a càrrec de la per-
sona sol·licitant. Per demanar-ho cal 
esperar la convocatòria anual.

Les sol·licituds es poden obtenir a 
l’Oficina d’Acció Social i als Casals 
d’Avis de la Generalitat.

ADRECES D’INTERÈS

DEPARTAMENT D’ACCIÓ SOCIAL 
I CIUTADANIA
Plaça de Pau Vila, núm. 1 
(Palau de Mar)
08039 Barcelona 
Telèfons: 934 831 000, 900 300 500 
http://www.gencat.cat/dasc 

DEPARTAMENT DE GOVERNACIÓ I 
ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES, 
SECRETARIA D’ACCIÓ CIUTADANA 
Serveis territorials a 
la Catalunya Central 
Plaça Major 37, 3r 
08510 Vic 
Telèfon: 936 939 876
http://www.gencat.cat/governació-ap
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Àrea d’Acció Social i Ciutadania

Amb el suport de:

Consell Consultiu Comarcal
de la Gent Gran del Bages


