
Projecte d’Atenció a la 
Dependencia al Medi Rural 

El taller del dia 2 serà gratuït, perquè 
pugueu provar si us agrada. Pero les 
següents sessions tindràn una quota: 
 
Opcions d’inscripció:  
∗ Renovant-la cada més, amb un cost 

de 18 euros al més. 
∗ En aquesta opció, aquelles 

famílies en les que vinguin més 
d’un membre, al segon li costarà 
13, 5 euros al mes. 

∗ Inscriure’s els 4 mesos de taller, 
fraccionant dos pagaments, el 
primer al mes de març i de 27,5 
euros i el segon al mes d’abril de 30.  
∗ En aquesta opció, aquelles 

famílies en les que vinguin més 
d’un membre, al segon se li farà 
un descompte. El primer 
pagament serà de  20,5 euros i el 
segon de  22 euros. 

L’abonament es farà a l’ajuntament de 
llobera i durant la primera setmana de 
cada mes. 
Quan ompliu la inscripció haureu 
d’escollir l’opció que més us 
convingui. 

 

Altres  dades  d ’ interès :  

Projecte d’Atenció a la dependencia al 
medi rural 
 
http://dependenciaenelmonrural.wordpress.com 
E-mail: donaigentgran@larada.net 
Telèfon: 663839465 

Taller de 
memòria 

Nombre del  t rabajo 

Projecte impulsat en el marc del 
Projecte Actua:  
Implementació Participativa  
del PAI del Solsonès 

Projecte finançat per:  Amb la col·laboració de:   

Haurem de pagar? 

“ Sembla que la nostra vida, quan podem posar-la dins la 
memoria dels demés, és una nova vida que adquirim, i ens 
resula preciosa”. 

Montesquieu 

Quino 

fins al mes de juny 

No t’ho prenguis 
malament Maria, però 
nosaltres erem amics, 

parents, esposos o què? 

COMPTARÉ FINS A TRES I QUAN DESPERTEU NO 
RECORDAREU RES DEL QUE HA PASSAT I 
TORNAREU A COMPRAR CASES I A INVERTIR A 
LA BORSA 



exercicis de percepció i d’atenció. Totes 

elles preparades per passar-ho bé, alhora 

que aconseguim que la nostra memoria 

funcioni millor i així, sentir-nos bé. 

comprensió, l’ansietat i les interferències 

en la comunicació, son alguns dels 

factors que influeixen en aquesta mena 

d’oblid al que podriem dir benigne. 

Així doncs, si coneixem els factors 

podem posar-hi remei! 

Som-hi! 

Un espai i un temps de reunió en el que 

podem estimular el coneixement i les 

nostres neurones, aprofitant els recursos 

que cada persona té, 

m a n t e n i n t - l o s  i 

afavorint el seu exerci 

mitjançant activitats i 

jocs adequats.  

Farem activitats sobre imatges, sobre el 

coneixement de paraules,  d’orientació 

temporal i espaial, de memòria 

autobiogràfica, de memòria actual, i 

No s’ha preguntat mai: 

∗ On ho hauré deixat? 

∗ Com es deia…? 

∗ Què he vingut a buscar? 

∗ Ja he pres la medicació? 

∗ Què és el que havia de comprar? 

∗ Quin numero era ...? 

 

Aquestes preguntes 

podem fer-nos-les 

q u a l s e v o l !  N o 

obstant, hi ha 

diferents factors que 

determinen l’oblid o 

el record  i la nostra 

capacitat per donar-

hi resposta.  

La falta d’exercici mental, la falta 

d’atenció o el desinterès, la mala  

Taller de memoria per a gent gran 

Per què un taller de memoria? 

Què és un taller de memoria? 

Quines activitats s’hi fan? 

A qui s’adreça? 
A tota la gent gran que visqui al municipi 

de Llobera. i que tingui interès en trobar-

se per recordar i xerrar amb els seus 

veins. Al cap i a la fi el taller és un espai 

de trobada. 

Quan i a on es farà? 
El taller començarà el dia 2 de març.  

Es farà tots els dimarts de 10:30  a 12 del 

matí, a l’Hostalnou (lloc per confirmar). 

Està previst que duri fins al mes de juny. 

A l’ajuntament de Llobera (973 483829) i 

trobarà la fitxa d’inscripció. També pot trucar-

hi i donar les seves dades (Nom i cognoms, 

data de naixement, telèfon de contacte, adreça, 

etc) 

Per qualsevol dubte, també pot trucar al 

Com puc apuntar-m’hi? 
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