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Associació de 
Persones d’Edat

Adreça:  Lourdes, 10
Telèfon: 93 752 42 03

Dilluns
Gimnàstica, de 10.15 a 12.30h
Ball en línia, de 17 a 19.15h

Dimarts
Ball de saló, d’11 a 12.00h
Sevillanes, de 17 a 19.15h
Play-Back, de 10 a 11.15h

Dimecres
Estiraments, de 10.30 a 11.30h
Gimnàstica, de 11.30 a 12.30h
Tai-chi, de 16 a 18.15h

Dijous
Gimnàstica, de 10.15 a 12.30h
Pintura, de 10 a 12.30h
Tall i confecció, de 16 a 18.00h

Divendres
Grup de lectura, de 10 a 11.30h
Gimnàstica, de 11.30 a 12.30h
Ball social, de 18.30 a 19.30h

Dissabte
Ball de saló amb CD,  
de 17.30 a 19.45h

Altres actuacions: arrossada 
popular, internet bàsic, 
informàtica, xerrades i 
actuacions musicals.

Can Manent,  
Casal d’Avis

Adreça: de la Plaça, 5
Telèfon:  93 752 37 07

Dimarts
Country, de 10 a 11h

Dimecres
Cultura general, d’11 a 12h
Tai-chi, de 9.30 a 10.30h

Divendres
Ball, de 18 a 20.00h

Diumenge
Ball, de 18 a 20.00h

Altres actuacions:  
taller de memòria,  
Sant Jordi, Sant Joan,  
Ball Festa Major,  
Castanyada...

Conex
Adreça: Camí Ral, 29
Telèfon: 93 752 48 07

Dilluns
Country, de 9 a 11.30h.
Cultura general, de 9 a 10.30 h.
Informàtica, de 10 a 11.30 h.
Manualitats, de 9 a 11 h.
Pintura a l’oli, de 9 a 11 h.  

i de 16 a 18.30h.
Patchwork, de  9 a 11.30 h.
Brodat en tul,  16 a 18.30 h.
Dibuix, de 16 a 18.30 h.
Francès, de 16 a 18.30h.
Internet, de 17.30 a 18.30 h.
Ioga, de 17.30 a 18.30 h.
Punt de creu, de 17 a 18 h.
Sardanes, de 16 a 17.30 h.

Dimarts
Solfeig, de 9 a 11.30 h.
Boixets, de  9 a 11.30 h.  

i de 16 a 18.30 h.
Ioga, de 9 a 10.30 h.
Lectura i escriptura,  

de 9 a 10.30 h.
Mandala, de 9 a 10.30 h.  
Anglès, de 10 a 11.30 h.  

i de 16 a 17 h.
Tai-txi, de 10.30 a 11.30 h.
Country, de  16 a 17.30 h.
Esperanto, de  17.30 a 18.30 h.
Taller relats breus, de 17.30 a 

18.30h.
Tècniques variades,  

de 16 a 18.30 h.
Pintura a l’oli, de 16.30 a 18.30 h.
Sevillanes, de 17 a 18.30 h.

Dimecres
Country, de 9 a 10.30 h  

i de 17.30 a 18.30 h
Boixets, de  9 a 11.30 h.
Català, de 10 a 11.30 h.  

i de 16 a 17 h.
Sevillanes, de 10.30 a 11.30 h.
Guitarra, de 9 a 11.30 h.  
Patchwork, de 9 a 11.30 h.
Pintura a l’oli,  de 9 a 11.30 h.
Anglès, de 17.30 a 18.30 h.
Brodat a mà, de 16 a 18.30h.
Tai-txi, de 16 a 17.30 h.
Cultura general, de 16 a 18.30 h.
Taller de bijuteria, de 16 a 18.30 h.

Dijous
Canasta, de 9 a 11.30 h. 
Informàtica, de 9 a 10.30 h.
Manualitats, de 10 a 11.30 h. 
Tall i confecció, de 9 a 11.30 h.
Català, de  16 a 18.30 h. 
Ganxet i mitja, de 16 a 18.30 h.
Ioga, de 16 a 18.30 h.
PWP, de 17.30 a 18.30 h.

Altres actuacions: Sant 
Jordi, exposició de pintures 
i mandales, festa fi de curs, 
puntaires, festa de l’agulla...

Consell Sènior
Adreça: Esperança 19
Telèfon: 93 754 84 47

Dilluns
Relaxació-Ioga,  

de 9.45 a 10.45h
Smartphone, de 17 a 18.00h
Informàtica, de 17 a 18.30h
Història de l’Art,  

de 18.30 a 20.00h

Dimarts
Country, de 9.30 a 10.30h
Estiraments, de 10.40 a 11.40h
Anglès comunicació,  

d’11 a 12.30h

Dimecres
Relaxació-Ioga de 9.45 a 10.45h
Smartphone, de 17 a 18h
Informàtica, de 18 a 19h
Balls en línia, de 17.30 a 18.30h
Català comunicació,  

de 17 a 18.30h
Tertúlia actualitat, de 17 a 18.30h

Dijous
Balls en línia inicial,  

d’11.30 a 12.30h
Balls en línia 2n,  

de 17.30 a 18.30h
Club de lectura, de 17 a 18.30h
Història de l’Art, de 18.30h a 20.00h

Divendres
Anglès tertúlia, de 10 a 11.00h
Qi Gong, de 11.30 a 12.30h
Taller de memòria, d’11 a 12.30h

Altres actuacions: sortida 
al teatre, excursió cultural, 
màrqueting, temes socials...

Casal Benèfic 
Premianenc

Adreça: Sant Miquel, 90
Telèfon:  93 751 77 73

Principals actuacions:  
tallers d’animació i estimulació, 
passejades, cinema, balls,  
jocs de memòria,  
conferències i molts d’altres...



La informació es troba 
disponible als equipaments 
de les entitats de gent gran,
a Serveis Socials i al web 
municipal.

PROGRAMA 
PERSONES GRANS I 
ESPORT
Amb la col·laboració 
del Servei d’Esports i el 
CEM es realitzen diferents 
actuacions dirigides a la 
promoció de l’esport entre 
les persones grans per 
afavorir l’envelliment actiu i 
saludable.

TALLER D’AIGUAGIM  
(Aqua Balance)
Limitat a 20 persones. 
 Les inscripcions es realitzen 
durant el mes de setembre 
mitjançant la Regidoria  
de Gent Gran.
D’abril a juny, tots els  
dimarts de 9.30h a 10.15h.
D’octubre a desembre, tots 
els dimarts de 9.30h a 10.15h.

MANTENIMENT FÍSIC  
PER A PERSONES GRANS
Durant tot l’any al Pavelló 
d’Esports s̀ imparteixen 
classes dirigides de 
manteniment físic per a les 
persones grans, amb els 
horaris següents:
-   dimarts/dijous  

de 9.15 a 10.15 h
-   dimarts/dijous  

de 10.15 a 11.15 h

ESPAI LÚDIC I DE SALUT  
PERSONES GRANS
La plaça ubicada entre 
els carrers Riera de Premià 
i Maresme compta amb 
un circuit pensat perquè 
les persones grans puguin 
fer exercici físic. Es poden 
treballar totes les parts 
del cos amb un seguit de 
moviments senzills.   

PROJECTE RADARS
Perquè les persones  
grans del municipi se 
sentin acompanyades i es 
puguin prevenir situacions 
de risc, l'Ajuntament amb 
la col·laboració d'entitats, 
serveis municipals, 
residències, farmàcies i 
altres serveis ha iniciat 
aquest projecte per  
incidir en la qualitat  
de vida d'aquest  
col·lectiu.
 
Més informació  
radars@premiademar.cat  
93 741 74 04

PER A TOTES  
LES PERSONES  
DE MÉS EDAT
Us presentem tot el que 
l’Ajuntament i les entitats 
us ofereixen pel que fa a la 
promoció de l’envelliment 
actiu amb actuacions 
destinades a millorar la 
qualitat de vida de les 
persones de més edat. 

Aquesta promoció es realitza 
en diferents àmbits d’actuació: 
formatiu, d’intercanvis entre 
casals, sortides culturals i 
activitats de lleure.

Quines activitats  
es realitzen?

* PROGRAMA  
SORTIDES CULTURALS  
S’organitzen un total de 
quatre sortides culturals l’any. 
El lloc i la data es concreten 
al Consell Municipal de la 
Gent Gran.

Sortides realitzades:

2,3 de juny,  
visita cultural a Roses

Properes sortides
17 d’octubre,  
visita Camprodon

Inscripcions: entitats de gent 
gran o bé a la regidoria de 
gent gran de l’Ajuntament 
de Premià de Mar.

 

* FESTA DE LES 
PERSONES GRANS
El novembre té lloc la 
tradicional Festa de les 
Persones Grans. Consisteix 
en un berenar per a 
400 persones amenitzat 
amb orquestra al Pavelló 
Voramar. Aquest acte 
serveix també per retre 
un homenatge a les cinc 
associacions de gent gran. 

4 de novembre, 17.30 hores  
al Pavelló Voramar
Inscripcions:  
Entitats de gent gran 

 
* PROGRAMA  
NOCES D’OR
Homenatge a les parelles 
residents al municipi que 
celebrin 50 anys de casats. 
L’acte té lloc el mateix dia 
de la Festa de les Persones 
Grans, el mes de novembre.
Més informació: Regidoria 
de Gent Gran

 
* DINAR SANT ESTEVE
Activitat dirigida a les 
persones que estan soles 
i que volen dinar amb 
companyia aquest dia tan 
assenyalat al Casal d’Avis de 
Can Manent. Inscripcions a 
través de Serveis Socials i al 
mateix Casal.

 
 

* TALLERS 
- Taller de la memòria
Taller preventiu on es 
treballa especialment 
la pèrdua de memòria 
associada a l’edat amb 
jocs cognitius amb treball 
grupal. La durada del 
taller és de dos mesos amb 
un total de 8 sessions. Es 
realitzen un mínim de quatre 
tallers a l’any al Centre Cívic 
i a la Cambra Agrària.

- Taller de risoteràpia
És un taller totalment 
participatiu, mitjançant 
música, jocs, relaxació, 
ball per passar una estona 
divertida. Aquest taller es 
fa en una única sessió d’1,5 
hores. Es realitzen un mínim 
de quatre tallers a l’any a la 
Cambra Agrària i al Casal 
d’Avis Can Manent.

- Tallers de cuina  
(d’abril a juny)
Taller cuina, els dilluns i 
dimecres de 17 a18.30h 
Taller de rebosteria, els 
divendres de 10 a 13.00h
Lloc: Espai Versàtil,  
Joan Prim, 66.

- Taller de teatre  
(setembre a desembre) 
Els dilluns i dimecres de 
10.00 a 11.30 hores a la 
Biblioteca Municipal 
Martí Rosselló a càrrec de 
l’Associació Cultural Inalbis.

PROGRAMA 
XERRADES
Durant l’any es proposen  
un seguit de xerrades,  
com per exemple:
-  Alimentació i hàbits 

saludables
- Estalvi energètic i d’aigua
- Primers auxilis

Perquè no paris!


