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Caminem i fem salut  
Sessions per caminar durant 1 h o 1 h i mitja seguint els itineraris de les 
rutes saludables.  
Activitat conduïda pel personal tècnic de la Regidoria d’Esports. 

Dia: dimarts, 10 i 24 de gener  
Hora: 9.30 h
Lloc: Pavelló Esportiu Abelardo Vera
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

Marxa nòrdica  
Sessions de marxa nòrdica amb rutes diverses de 6 a 9 km. Els bastons es 
cediran gratuïtament i es lliuraran en el moment de realitzar l’activitat.
Activitat conduïda pel personal tècnic de la Regidoria d’Esports. 

Dia: dimarts, 24 i 31 de gener     
Hora: 9.30 h
Lloc: Pavelló Esportiu Abelardo Vera
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

febrer

Caminem i fem salut  
Sessions per caminar durant 1 h o 1 h i mitja seguint els itineraris de les 
rutes saludables.  
Activitat conduïda pel personal tècnic de la Regidoria d’Esports. 

Dia: dimarts, 7 i 28 de febrer   
Hora: 9.30 h
Lloc: Pavelló Esportiu Abelardo Vera
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

Espectacle de dansa: Somni sota la finestra  
La Companyia La Dansívora presenta Somni sota la finestra, un espectacle 
de dansa familiar que ens parla de la soledat entre la gent gran. 
L’Emília viu sola, ja és molt gran i no pot sortir al carrer. La seva néta, amb 
l’ajuda de molts familiars, amics i veïns, li organitza una sorpresa: una petita 
obra de dansa, música i teatre al carrer perquè la iaia la pugui gaudir des de 
la seva finestra. L’Emília no l’oblidarà mai, aquella sorpresa. 

Dia: diumenge 12 de febrer      
Hora: 18 h
Durada: 45 min
Lloc: Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Preu: entre 7,50 i 9 €
Venda d’entrades: Oficina de Turisme, alella.koobin.cat i a la taquilla de 
l’Espai 1 hora abans de l’espectacle

Alimentació, dietes adaptades i activitats per un 
envelliment saludable  
T’oferim una xerrada plena de recomanacions a nivell nutricional on et 
donarem eines per tenir una dieta equilibrada i saludable i que t’ajudarà a 
millorar el teu metabolisme.

Dia: dimarts, 21 de febrer   
Hora: 17 h
Lloc: Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

Marxa nòrdica  
Sessions de marxa nòrdica amb rutes diverses de 6 a 9 km. Els bastons es 
cediran gratuïtament i es lliuraran en el moment de realitzar l’activitat.
Activitat conduïda pel personal tècnic de la Regidoria d’Esports. 

Dia: dimarts, 14 i 28 de febrer      
Hora: 9.30 h
Lloc: Pavelló Esportiu Abelardo Vera
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

març

Xerrada sobre salut sexual femenina   
Tenir cura de la nostra salut sexual afavoreix que tinguem una millor 
qualitat de vida. Durant la xerrada podrem compartir experiències i 
consells sobre higiene íntima, musculatura pèlvica, salut i desig sexual. Un 
espai adreçat a dones majors de 60 anys amb ganes de cuidar-se.  

Dia: dimarts 7 de març   
Hora: de 17 a 19 h
Lloc: Sala Carquefou de l’Espai d’Arts Escèniques Casal d’Alella
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

Caminem i fem salut   
Sessions per caminar durant 1 h o 1 h i mitja seguint els itineraris de les 
rutes saludables. Activitat conduïda pel personal de la Regidoria d’Esports.

Dia: dimarts, 7 i 28 de març    
Hora: 9.30 h
Lloc: Pavelló Esportiu Abelardo Vera
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

Marxa nòrdica  
Sessions de marxa nòrdica amb rutes diverses de 6 a 9 km. Els bastons 
es cediran gratuïtament i es lliuraran en el moment de realitzar l’activitat.
Activitat conduïda pel personal tècnic de la Regidoria d’Esports. 

Dia: dimarts, 14 i 28 de març      
Hora: 9.30 h
Lloc: Pavelló Esportiu Abelardo Vera
Inscripcions: alella.cat/gentgran60

Aprèn a treballar la xocolata!  
Arriba la pasqua i tindrem l’oportunitat de fer un taller on aprendrem 
a manipular la xocolata fent un ou farcit amb motlle i posteriorment, el 
decorareu al vostre gust.  
Impartit per l’alellenca Sandra Palazón, xef pastissera.  

Dia: dimecres, 29 de març      
Hora: de 17 a 19 h
Lloc: Can Gaza

Totes les activitats son gratuïtes, excepte l’espectacle de dansa Somni sota la finestra



Àpats en companyia
El servei d’àpats en companyia té com a principal objectiu facilitar un 
lloc de trobada entre les persones grans del municipi, en un entorn 
agradable, obert i acollidor. Alhora, aquest nou recurs, també pretén 
facilitar una alimentació saludable i evitar situacions de solitud i/o aïlla-
ment social no volguts entre les persones grans del municipi. 
El servei, s’adreça a totes les persones empadronades a Alella majors 
de 65 anys.  Està ubicat a l’espai social de la gent gran de Can Gaza. 
Per accedir-hi es pot fer des d’una doble via. Per iniciativa pròpia o bé 
accedint a través de Serveis a les Persones de l’Ajuntament. En el cas 
que una persona vulgui anar de manera esporàdica i puntual, el preu 
que s’aplica és de 7 euros i per poder anar a dinar només cal trucar al 
telèfon 93 540 63 07 el dia abans per reservar la plaça. Si la voluntat 
és anar de manera periòdica, dos, tres o més dies a la setmana, des 
de Serveis Socials es farà una valoració de la situació particular  que 
determinarà el preu que s’aplica al servei que podrà ser de 5 euros, 
2,5 euros o sense cap cost per a la persona usuària.  

Servei de taxi a demanda
Servei públic amb l’objectiu de facilitar la mobilitat i l’accessibilitat als 
serveis bàsics des de tots els veïnats del municipi adreçat a les perso-
nes empadronades a Alella, amb ús il·limitat per a majors de 65 anys 
i persones amb discapacitat física o sensorial.  
El servei es desenvolupa de dilluns a divendres, no festius, de 7 a 20 
h. El preu és de 2 € per un trajecte. Cal efectuar la reserva amb antela-
ció trucant al telèfon 900 69 65 66, de dilluns a divendres (no festius), 
de 8 a 20 h. Per a més informació alella.cat/taxiademanda.

Subvenció IBI a persones majors de 65 anys
L’Ajuntament subvenciona a aquelles persones majors de 65 anys que 
compleixin amb les condicions per les bases establertes per aquest 
ajut i, que es fan càrrec de l’IBI de l’habitatge habitual (ja sigui com a 
propietari/a o com a llogater/a). Properament està previst que s’obri 
el període de presentació de sol·icituds. Més informació a l’Oficina 
d’Atenció a la Ciutadania o a tramits.alella.cat.

Bonificacions de targetes transport
A l’Ajuntament podeu comprar T-social amb tarifa reduïda per a ma-
jors de 65 anys amb un import de 6’80 € per a 10 viatges.

Bonificacions Espai d’Arts Escèniques
Podeu consultar el programa de l’Espai d’Arts Escèniques Casal 
d’Alella i comprar les vostres entrades amb bonificació per a persones 
més grans de 65 anys a alella.koobin.cat

Bonificacions al Complex Esportiu d’Alella
Descompte en la quota d’inscripció per a persones empadronades a 
Alella i mensual per a persones més grans de 60 anys o pensionistes.

Teniu a les vostres mans la programació “L’Hivern de la Gent 
Gran 6.0”, una programació que permet promoure l’envelliment 

actiu d’una manera cultural, saludable i educativa amb la 
ciutadania d’Alella i el seu entorn permetent així el creixement 

de la bona relació entre el cos i la ment.

L’envelliment actiu ajuda a les persones grans a conduir la 
seva vida quotidiana aprofitant al màxim les oportunitats que 
tenen a l’abast d’acord amb les seves necessitats, capacitats 

i aspiracions. D’una banda, es tracta de mantenir l’activitat 
personal, entesa com la participació en els àmbits familiars, 

comunitaris i socials, així com el desenvolupament de tasques 
físiques i mentals. D’altra banda, inclou la prevenció amb la 
finalitat d’endarrerir l’aparició i el desenvolupament de les 

malalties i les discapacitats.

La inscripció es realitzarà segons el formulari que 
trobareu a alella.cat/gentgran60. Les places són 

limitades i us podreu apuntar a partir del 9 de gener.  
Per qualsevol dubte poseu-vos en contacte amb   

alella.gentgran@alella.cat o a 935404024

altres informacions d’interès

Amb el suport de

Projecte Radars: fem poble amb la Gent Gran
El Projecte Radars impulsat per les 
regidories de Serveis a les Perso-
nes i Gent Gran de l’Ajuntament 
d’Alella vol enfortir la xarxa comuni-
tària i participativa del poble, dins el 
marc del projecte municipal “Alella, 
poble cuidador”, posant el focus en 
aquesta ocasió en  les persones 
grans  d’Alella.

Radars són els veïns i veïnes del 
poble, els comerços, les farmàcies, 
associacions i un equip format per 
persones voluntàries del municipi, 
que fan de “radar”  allà on van. Amb 
una mirada sensible i respectuosa 
paren atenció a la dinàmica diària 
de la gent gran del seu entorn i si 
detecten algun canvi important informen la tècnica de Radars per a 
intervenir de la millor manera en cada cas.

Radars està dirigit a què les persones més grans de 70 anys que vi-
uen al seu domicili -soles o acompanyades d’altra persona més gran 
de 65 anys- puguin romandre a casa seva amb seguretat i amb la 
complicitat del seu entorn. A més, es pretenen crear nous lligams i 
vincles comunitaris a través de la participació activa de la Gent Gran 
en el teixit social del poble.

Si voleu formar part de la xarxa Radars, saber com fer de radar i 
contribuir a pal·liar els efectes de la soledat no volguda de la Gent 
Gran o rebre més informació, us podeu posar en contacte  amb alella.
radars@alella.cat


