
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESENTACIÓ DEL SERVEI 

El Servei de Gent Gran té com a objectiu 
principal fomentar i potenciar l’envelliment 
actiu i saludable, posant les eines possibles 
per tal que les persones grans millorin la seva 
qualitat de vida, participant activament en la 
vida social, del lleure i de la convivència. 

QUÈ FEM? 

Organitzar activitats de diferents àmbits, 
formatiu, esportiu i de lleure per dinamitzar la 
vida participativa de les persones grans. 

Gestionar l’equipament municipal del casal 
d’avis de Can Manent. 

Col·laborar amb les entitats de gent gran del 
municipi. 

Treballar en diferents projectes d’àmbits 
diversos per millorar la qualitat de vida de les 
persones grans.  

QUÈ OFERIM? 

Oferim un programa anual d’activitats per a 
les persones grans, estructurat en els 
següents eixos: 

Programa de sortides culturals. 

Programa de tallers i xerrades, especialment       
tallers de la memòria, informàtica i 
risoteràpia. 

Organització de la Festa de la Gent Gran y 
del dinar de germanor de Sant Esteve. 

Programa persones grans i esport, on oferim 
tallers d’aquagym, manteniment físic per a 
gent gran i dinamització amb mobiliari 
esportiu urbà destinat a les persones grans. 

Gestió de l’equipament del Casal d’Avis de 
Can Manent, amb un pla de manteniment 
anual, servei de neteja i disponibilitat i 
cessió d’espais. 

 

 

 

Col·laborem amb les entitats de gent gran 
en aquelles activitats que organitzen, ja 
sigui amb suport material o econòmic, o 
amb assessorament tècnic. 

Participem com a grup motor al projecte 
RADARS. 

Participem a les taules de salut, habitatge 
i serveis socials. 

Fem reunions mensuals del Consell 
Municipal de la Gent Gran, com a màxim 
òrgan de representació de les entitats de 
gent gran. 

 A QUI ENS ADRECEM? 

 A les persones grans del municipi.  

 EL NOSTRE COMPROMÍS 
 

Realitzar i promoure cursos, tallers, 
xerrades i   activitats dirigides a les 
persones grans. 

 
Vetllar pel bon estat de conservació i 
manteniment dels equipaments 
utilitzats per les persones grans. 

 
Garantir la confidencialitat de les dades 
personals i situació personal d’aquest 
col·lectiu.  
 
Respectar i implementar les decisions 
presses dins l’òrgan del Consell 
Municipal de la Gent Gran com a 
màxima expressió de la voluntat de les 
entitats de gent gran. 

 
Respondre i atendre amb la màxima 
diligència les consultes, suggeriments, 
queixes i sol·licituds que puguin arribar 
al Servei de Gent Gran. 

Gratuïtat del transport públic local per a 
les persones més grans de 65 anys, 
persones menors de 18 anys i persones 
amb discapacitat. 

 
 

 
 



DADES DE CONTACTE 
 

SERVEI DE GENT GRAN 
Adreça: Nau2 del Gas 
C/ Joan XXIII 2-6   08330 Premià de Mar 
Telèfon: 937417404 
Correu-e: gentgran@premiademar.cat 
Horari: Dimecres i divendres de 9 a 13 hores. 
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AJUDEU-NOS A MILLORAR 
 
A fi i efecte de millorar el Servei, 
demanem que: 
 
Les entitats de gent gran informin a 
principis d’any del calendari d’activitats, 
amb horaris, inscripcions, preu i 
documentació a aportar. 
 
Millorem el canal de comunicació amb 
els usuaris de les entitats del que es 
concreti al Consell Municipal de la Gent 
Gran. 
 
Comuniqueu qualsevol incidència, 
suggeriment, queixa o consulta en tot 
moment sobre el Servei de Gent Gran. 
 
Feu un ús adequat i racional dels 
equipaments destinats per l’ús de les 
persones grans. 
 
Fomenteu i impulseu la participació de 
les entitats en la presa de decisions 
sobre aspectes com el programa anual 
d’activitats. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDICADORS DEL SERVEI 
  

 2018 2019 2020 

Premianencs més grans de 65 anys 5320   

Nombre activitats programa anual 2   

Nombre sortides culturals 2   

Nombre tallers realitzats   9   

Nombre participants totals 950   

Nombre Consell Municipals Gent Gran 10   
 
 
   
 

  
  

 

 


