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Presentació de la guia 
L’àrea d’atenció a les persones de l’Ajuntament de Gironella 
treballa per atendre les necessitats de tots els col·lectius i 
optimitzar les oportunitats de la salut garantint la partici-
pació dels vilatans per millorar la seva qualitat de vida. 

Les persones grans representeu un col·lectiu nombrós i he 
terogeni a Gironella, amb necessitats i aspiracions que des-
de l’ajuntament volem atendre i respondre. Aquesta guia e- 
xemplifica la voluntat de mantenir una relació compromesa 
amb vosaltres perquè en sigueu els protagonistes, i tots els 
gironellencs en puguin gaudir. L’oferta d’activitats, creada 
conjuntament a partir de les vostres opinions, intenta equi 
librar propostes lúdiques amb la millora de la condició física, 
psíquica i emocional.  Com a novetat hem inclòs activitats, 
cursos i xerrades per potenciar l’alimentació ecològica, així 
com cursos de lectura d’etiquetes dels productes, i tallers 
per treballar temes de salut, com ara l’equilibri estàtic. 

Des de l’ajuntament volem que el Casal La Llar esdevingui 
un espai de participació i referència per als gironellencs. 
Treballem any rere any per poder-vos presentar aquesta 
guia amb la voluntat d’incloure-hi activitats que fomentin 
les relacions interpersonals. 



Informació general
Les inscripcions a les activitats municipals es realitzaran a 
la recepció del Casal “La Llar”, plaça Campalans s/n de Giro 
nella, segons el calendari que s’especifica en cada activitat. 
La majoria d’activitats estan programades en tres períodes: 
de setembre a desembre, de gener a març i d’abril a juny. 

Cada persona es podrà inscriure, indistintament i al mateix 
moment, al primer, al segon i al tercer període. A partir del 
dia d’inici, la inscripció a les activitats continua oberta fins 
que s’exhaureixin les places disponibles o, en tot cas, una 
setmana abans de l’inici de l’activitat.
A l’hora de fer la  inscripció, cal portar el DNI o un document 
d’identificació de totes les persones per inscriure (original o 
fotocòpia). Els rebuts es domiciliaran i es cobraran per tri-
mestre*.

Cada persona podrà fer, com a màxim, la seva inscripció i la 
d’una altra persona. Un cop feta la inscripció, no es retor-
naran els diners, excepte en els següents casos:

Més informació a la recepció del Casal “La Llar” o al telèfon 
93 825 02 37.

*Els preus indicats en aquesta guia son per a pensionistes de més de 55 
anys. Altres colectius consultar preus. 

El curs no es realitza
Manca d’inscripcions
Causa mèdica greu degudament justificada, sempre 
que la persona inscrita no hagi començat l’activitat.



Cuina
Tallers

INSCRIPCIONS DEL 16 AL 30 DE SETEMBRE
Taller per conèixer pautes i hàbits per tenir una alimentació 
saludable i equilibrada que ajudi a millorar la salut.

LLOC: Sala polivalent
DATES: Divendres 4, 18, 25 d’octubre, 8 i 29 de novembre
HORA: 17.30h
PREU: 25€ 

A càrrec d’Eva Nuñez

Riuteràpia
INSCRIPCIONS DEL 2 AL 20 DE DESEMBRE
Taller de riure per sanejar l’ànima i passar una estona diver-
tida.

LLOC: Sala polivalent
DATES: Els dijous del 9 de gener al 27 de febrer
HORA: 16.30h a 17.30h
PREU: 25€ 

A càrrec de Josep Badia

Mobilitzacions
INSCRIPCIONS DEL 2  AL 20 DE DESEMBRE
Sessions pràctiques per aprendre coneixements bàsics sobre 
la mobilització de malalts i persones convalescents.

LLOC: Sala polivalent
DATES: Dimecres 15 i 22 de gener 
HORA: 18.00h a 19.00h
PREU: Gratuït 

A càrrec de Marta Codina



Teleassistència
Teleassistència és un servei que fomenta l’autonomia de les 
persones grans que viuen soles o passen moltes hores soles.

LLOC: Sala polivalent
DATES: Dijous 12 de desembre a les 16.30h.
PREU: Gratuït 

Xerrades informatives

Horticultura eco
INSCRIPCIONS DEL 3 AL 28 DE FEBRER
Curs per aprendre els fonaments de l’horticultura ecològi-
ca i com adobar amb productes naturals, combatre plagues, 
identificar insectes beneficiosos...

LLOC: Sala polivalent
DATES: Divendres 13, 20 i 27 de març
HORA: 17.30h a 18.30h
PREU: 25€ 

A càrrec de Pep Tuson

Equilibri
INSCRIPCIONS DEl 2 AL 31 DE MARÇ
L’equilibri estàtic és la capacitata del cos per mantenir l’equi-
libri en una mateixa postura. Taller per millorar la postura i 
l’equilibri a càrrec d’una fisioterapeuta.

LLOC: Sala polivalent
DATES: Dimarts 12 de maig
HORA: 17.30h
PREU: Gratuït 

A càrrec de Marta Codina



Assessorament energètic
És un servei que informa i assessora a la ciutadania en temes 
energètics, alhora que acompanya a les persones en situació 
de pobresa energètica

LLOC: Sala polivalent
DATES: Dijous 17 d’octubre a les 17.00h
PREU: Gratuït 

Alimentació
Taller per adquirir els coneixements bàsics sobre l’etiquetat-
ge d’aliments, així com una actitud crítica davant el consum 
de productes alimentaris etiquetats afavorint el consum 
responsable i sostenible

LLOC: Sala polivalent
DATES: Dijous 14 de novembre a les 16.30h
PREU: Gratuït 

A càrrec de l’equip de professionals del CAP

A càrrec de l’Isis Cabús

2a oportunitat
Xerrada a càrrec d’un advocat especialitzat en el tema expli-
carà què és la llei de la Segona Oportunitat, i donarà pautes 
per afrontar diverses situacions.

LLOC: Sala polivalent
DATES: Divendres 10 d’abril a les 17.30h.
PREU: Gratuït 

A càrrec de Manel Riera



Sardanes

Taller de memòria

Taller de cant

LLOC: Sala polivalent
HORARI: Dimecres de 10.00h a 11.00h 
PREU: Gratuït 

LLOC: Primer pis
HORARI: Dimarts de 16.00h a 17.30h 
PREU:  36€/trimestre

LLOC: Sala polivalent
HORARI: Dijous de 17.30h a 19.00h
PREU:  Gratuït

Activitats permanents
D’OCTUBRE A DESEMBRE

D’OCTUBRE  A JUNY

Impartit per Hortènsia Simón

Impartit per M.Àngels Boix

Impartit per Elisabet Cartañá

Serveis socials bàsics
Els serveis socials bàsics són el punt d’accés immediat al sis-
tema català de serveis socials. Tenen per objectiu contribuir 
a la millora de la qualitat de vida dels ciutadans del municipi 
i de manera específica aquelles persones que per diferents 
raons necessiten un suport especial. 

LLOC: Sala polivalent
DATES: Dijous 14 de maig a les 16.30h
PREU: Gratuït 



Taller de pintura

Taitxí

LLOC: Sala de pintura
HORAR: Dimarts i divendres de 15.30h a 19.00h 
PREU:  Gratuït

LLOC: Sala gran
HORARI: Dimecres d’11.00h a 12.00h 
      Divendres de 10.00h a 11.00h
PREU: 1 dia/setmana 36€/trimestre
            2 dies/setmana 45€/trimestre 

Impartit per Esperança López

Impartit per Eva Belmonte

Hipopresius/pilates
LLOC: Sala polivalent
HORARI: Divendres de 16.30h a 17.30h
PREU:  36€/trimestre

Impartit per Neus Colillas

Ioga
LLOC: Sala polivalent
HORARI: Dimarts d’11.00h a 12.00h
PREU:  36€/trimestre

Impartit per Yolanda Torres

Gimnàstica dolça
LLOC: Sala polivalent
HORARI: Dilluns i dimecres de 15.30h a 16.30h 
PREU: 1 dia/setmana 36€/trimestre
            2 dies/setmana 45€/trimestre 

ENS DESPLACEM A LES COLÒNIES! 
Dimecres de 9.00h a 10.00h a Viladomiu Nou
Dimecres de 10.15h a 11.15h a Viladomiu Vell
Dimecres d’11.30h a 12.30h a Cal Bassacs

Impartit per M.Alba Sánchez



Gimnàstica de manteniment

Balls de saló

Ball en línia

Francès

Anglès

LLOC: Sala polivalent
HORARI: Dilluns i dimecres de 17.00h a 18.00h 
PREU: 1 dia/setmana 36€/trimestre
            2 dies/setmana 45€/trimestre

LLOC: Sala polivalent (a confirmar)
HORARI: Dijous de 15.30h a 16.30h
PREU:  36€/trimestre

LLOC: Sala polivalent
HORARI: Dilluns i divendres d’11.00h a 12.00h 
      Dimarts i dijous de 15.30h a 16.30h
PREU: 1 dia/setmana 36€/trimestre
            2 dies/setmana 45€/trimestre 

LLOC: Sala d’idiomes
HORARI: AVANÇAT. Dimecres de 16.00h a 17.30h
PREU: 36€/trimestre

LLOC: Sala d’idiomes
HORARI: INICIAL. Dilluns de 16.30h a 18.00h
                 INICIAL. Dimecres de 10.00h a 11.30h
                 AVANÇAT. Dilluns de 15.00h a 16.30h
PREU: 36€/trimestre

Impartit per Neus 
Colillas

Impartit per M.Alba Sánchez

Impartit per Queralt Roca

Impartit per Anna Simón

Impartit per Anna Simón



Taller d’escriptura

Català

LLOC: Sala d’idiomes
HORAR: Dimarts de 10.00h a 11.30h
PREU:  36€/trimestre

LLOC: Primer pis
HORARI: INICIAL. Divendres de 9.00h a 11.00h
                 MIG. Dijous de 16.30h a 18.30h
                 AVANÇAT. Dimecres de 16.30h a 18.30h
PREU: Gratuït

Impartit per Anna Simón i 
M.Rosa Perarnau

Impartit M.Rosa Perarnau

Patchwork

Costura creativa

LLOC: Sala de costura
HORARI: Dijous de 10.00h a 12.00h
PREU:  Gratuït

LLOC: Sala de costura
HORARI: Dimarts de 17.00h a 19.00h
PREU: Gratuït

Impartit per M.Àngels Aloy

Impartit per Carme Armengou

Puntes de coixí
LLOC: Sala de costura
HORARI: Divendres de 17.00h a 19.00h
PREU:  Gratuït

Impartit per Júlia Caro

Punt d’agulla coixí rodó
LLOC: Primer pis
HORARI: Divendres de 17.00h a 19.00h
PREU:  Gratuït

Impartit per Teresa 
Bocanegra



Berenem plegats

Club de lectura

LLOC: Sala principal
HORARI: Divendres a les 18.00h
PREU:  Segons la consumició

LLOC: Sala polivalent o Biblioteca Municipal
HORARI: Últim dimarts de cada mes a les 18.00h
PREU: Gratuït

Impartit per Joan Alsina

Proposa activitats
Us oferim la possibilitat de que grups de persones amb uns 
interessos i inquietuds comunes pugueu proposar la rea 
lització d’una activitat concreta de tipus formatiu, lúdic... 
Si teniu alguna activitat pensada, feu arribar la següent infor-
mació a la recepció del Casal “La Llar” de Gironella 

Us podem oferir, segons l’activitat que sigui, assessorament, 
ajut per trobar un monitor/ professor, espai on dur-la a terme, 
ajut en les despeses que pugui generar l’activitat...

Qui sóc: 
Què vull fer:
Amb qui ho vull fer: 



Podologia

Fisioteràpia

LLOC: Primer pis
HORARI: Dilluns o dimarts al matí (un cop al mes)
PREU: 7,5€
L’usuari té dret a utilitzar el servei cada 3 mesos.
Cal demanar hora a recepció.

LLOC: Primer pis
HORARI: Dimarts de 15.00h a 19.00h
PREU: 7,5€

Serveis de La Llar

Els serveis de salut estan orientats unicament a les persones 
jubilades/pensionistes amb carnet de La Llar. 

Aquests serveis son entesos com a tractaments que hom pot 
necessitar de manera puntual sense necessitat de sessions 
continuades o d’un seguiment mèdic, alhesores ja es tracta 
ria de patologies que s’han de tractar als centres pertinents.

L’Ajuntament de Gironella subvenciona els serveis de salut 
al 50%. El preu real de la sessió és de 15€ i el preu final a 
pagar per l’usuari és de 7,5€ pel servei de podologia  i de 
fisioteràpia (sessions limitades)



Altres recursos
L’Ajuntament de Gironella ofereix altres serveis i recursos 
adreçats a la gent gran:

Es pot consultar més informació sobre aquests recursos i 
serveis a la pàgina web de l’Ajuntament de Gironella.

http://gironella.cat/index.php/serveis-i-equipaments/
serveis-municipals/serveis-socials

Servei de telassistència
Servei d’ajut a domicili
Servei d’assessorament energètic
Projecte roses solidàries
Etc

APP de Gironella
L’APP de Gironella és un portal d’informació on es pot con-
sultar l’agenda d’actes del municipi, els llocs d’interès, els 
serveis municipals, i la informació dels comerços, escoles, 
restaurants i associacions de Gironella. Des de l’aplicació 
també es poden fer instàncies, reservar locals i concertar vis-
ites amb l’alcalde.

Disponible per Android i iOS.

Escaneja el codi i descarrega’t l’APP!



Xarxes Socials

Contacte

Ajuntament de Gironella

Casal La Llar

Ajuntament de Gironella / La Llar Gironella

@AjGironella

93 825 00 33

93 825 02 37

gironella@gironella.cat

llardavisgironella@gmail.com

Plaça de la Vila, 13 - Gironella

Plaça Campalans s/n - Gironella

@ajgironella / @lallargironella




