
Activitats

Programació 6.0 
L’Ajuntament organitza una programació trimes-
tral d’activitats adreçades a les persones més 
grans de 60 anys. Trobareu tota la informació a 
www.alella.cat/gentgran60

Festa de la Gent Gran
Al mes de maig s’organitza la Festa de la Gent 
Gran, una setmana d’activitats per afavorir l’inter-
canvi d’experiències i les interrelacions de la gent 
gran del poble. La Festa inclou el Dinar d’Home-
natge a la Vellesa al Pavelló Municipal d’Esports.

Reconeixement a les persones 
centenàries 
Les persones d’Alella que fan 100 anys reben un 
reconeixement de l’Ajuntament, amb el lliurament 
de la medalla centenària que atorga la Generalitat 
de Catalunya i altres obsequis. 

I també us recomanem

Rutes i espais biosaludables 
Si us voleu mantenir en forma, us recomanem 
que tasteu els recorreguts de les tres Rutes Salu-
dables (de 9, 6 i 3,5 km) senyalitzades pel muni-
cipi. Podeu fer parada per fer exercicis als sis es-
pais biosaludables dels recorreguts. www.alella.
cat/rutessaludables

Tallers per a persones sòcies de 
l’Associació de Gent Gran d’Alella 
Can Gaza  
L’Associació de Gent Gran Can Gaza ofereix una 
programació trimestral d’activitats. Podeu dema-
nar informació a gentgranalella@gmail.com o tru-
cant al telèfon 93 540 05 21.
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Amb el suport de

Per a més informació  
poseu-vos en contacte amb

alella.gentgran@alella.cat 
alella.ssocials@alella.cat 

93 540 63 07

recursos  
i serveis
per a   
gent gran
d’Alella



Potenciar l’autonomia de la gent gran, promou-
re un envelliment actiu i saludable i donar res-
posta a les necessitats d’aquest col·lectiu són 
alguns dels objectius principals de les políti-
ques de gent gran de l’Ajuntament d’Alella. En 
aquest espai es recullen alguns dels recursos, 
eines i serveis que teniu al vostre abast.  

Serveis Socials
Torrent Vallbona 75-77. Tel. 93 540 63 07

Els Serveis Socials orienten la gent gran en tot allò 
que faci referència a les seves necessitats i posen a 
la seva disposició diferents serveis i tràmits. La seva 
funció és prestar ajut i prevenir situacions de risc 
o la soledat no volguda, entre d’altres. Us poden 
oferir: 

Servei d’Atenció Domiciliària 
El SAD ofereix atenció personal a través de treballa-
dores familiars que donen suport a la unitat familiar 
fent acompanyaments al carrer, preparant àpats, 
ajudant en la higiene persona o en el control de la 
medicació. L’atenció domiciliària també inclou la 
neteja de la llar i el servei d’àpats a domicili. 

Teleassistència 
Es tracta d’un servei permanent que funciona les 
24 hores del dia tots els dies de l’any i que té per 
finalitat ajudar a les persones grans, amb discapa-
citat i/o amb dependència perquè puguin continuar 
vivint al seu domicili amb seguretat. 

Àpats en companyia
El servei d’Àpats en companyia és un espai de 
trobada entre les persones grans, en un entorn 
agradable, obert i acollidor. Facilita una alimentació 
saludable i evita situacions de solitud i/o aïllament 
social no volguts. 

OAC 
Plaça Ajuntament, 1. Tel. 93 555 23 39 

Subvenció de l’IBI
L’Ajuntament subvenciona una part de l’IBI a les 
persones majors de 65 anys que compleixin els 
requisits establerts a les bases de la convocatòria.

Targetes de transport bonificades
A l’Ajuntament podeu comprar la T-social per a 
majors de 65 anys per 6’80 euros/10 viatges. 

Sol·licitud plaça aparcament per a 
persones amb discapacitat

Espai d’Arts Escèniques
Carrer Santa Teresa, 9. Tel. 93 867 81 87

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

Complex Esportiu Municipal
Carrer Pau Vila, 5-11. Tel. 93 555 18 95

Bonificacions Complex Esportiu
Les persones més grans de 60 anys i/o pensio-
nistes d’Alella poden gaudir d’un descompte en 
les quotes d’inscripció i mensuals. 

Transport a demanda

Servei per facilitar la mobilitat i accés als serveis 
bàsics. Té un ús il·limitat per a majors de 65 anys 
i persones amb discapacitat física o sensorial. 
Funciona de dilluns a divendres, de 9 a 20h. Tel. 
900 69 65 66.

Projecte Radars: projecte per enfortir la 
xarxa comunitària 
El projecte vol contribuir a fer que la gent gran d’Alella 
pugui continuar vivint al seu domicili amb més segure-
tat i a crear nous lligams i vincles comunitaris a través 
de la participació activa d’aquest col·lectiu. 

Obres de millora de l’accessibilitat als 
domicilis
L’Ajuntament gestiona les necessitats de reforma dels 
habitatges de gent gran per a l’eliminació de les barre-
res arquitectòniques i millora de l’accessibilitat. 

Evacuacions en cas d’emergència 
Des de l’Ajuntament es disposa d’un llistat amb un re-
cull de dades de persones susceptibles de necessitar 
ajuda en una evacuació especial en cas d’emergència. 

Sol·licitud del reconeixement de la 
situació de dependència i les seves 
prestacions 
A través de Serveis de Socials es gestionen les sol·lici-
tuds del reconeixement de la situació de dependència 
i les prestacions que corresponen segons la situació 
econòmica i el grau de de dependència.

Targeta d’aparcament per a persones 
amb mobilitat reduïda
Des de Serveis Socials es tramita la sol·licitud per re-
bre la targeta d’aparcament per a persones amb pro-
blemes de mobilitat reconeguda.

Prestacions amb caràcter d’urgència
L’Ajuntament publica cada any una convocatòria de 
prestacions econòmiques de caràcter social que te-
nen per objecte pal·liar les necessitats urgents. 

Des de Serveis Socials ajudem a tramitar 
altres serveis i ajuts per a la gent gran: 
• Sol·licitud de reconeixement grau de discapacitat
• Tràmits de pobresa energètica 
• Prestació no contributiva
• Ajuda al lloguer per a majors de 65 anys


