
BUTLLETA 
D'INSCRIPCIÓ 
Serveis a les dones cuidadores  
i a la gent gran al Sud del 
Solsonès 
 
A qui s’adreça? 
A tota la gent gran, jubilada o no, que 
visqui al municipi de Llobera, La Molsosa, 
Pinós, Riner, Clariana , Pinell de 
Solsonès, Ardèvol, Sant Just d'Ardèvol, 
Vallmanya, Freixinet, la Molsa, Prades i 
pobles veïns. 
 
Quan i a on es farà? 
Els tallers s’iniciaran a partir del dia 1 
de març i en l'horari que es fixarà 
segons la demanda d'inscripció. 
 
Lloc: Es faran als locals socials de cada 
poble, o als domicilis acordats. 
 
Horari: la franja horària a escollir és: 
De dilluns a divendres 
de 10 a 1 del matí o de 3 a 5 de la tarda. 
 

Nom i Cognoms: 
 
Adreça: 
 
Telèfon: 
 
Any de naixement: 
 
Contacta amb nosaltres: 
web: http// ActuaSolsones.wordpress.com 
Correu: info@larada.net telèfon: 672 49 12 23     

Modalitat en què està interessat/ da: 
 
CURSOS ESPECÍFICS 2 hores a la 
setmana, durant un mes i mig (30 euros) 
 
Escriu el nom del taller: 
 
Marca la Modalitat:  
 

□ a domicili 

 

□ a local social 

 
Quin horari vols fer?: 
 
MISCEL·LÀNIA 2 hores a la setmana, 
durant 1 mes (15 euros ) 

 

Marca la Modalitat:  
 

□ a domicili 

 

□ a local social 

 
Quin horari vols fer?: 

 

 
FÉS-ME ARRIBAR AL TEU 

AJUNTAMENT 
 

Entitats que formen part del Grup d'Interès: 

 
 
Amb la col·laboració de: 

 

Projecte Dones i 
Gent Gran 

 
Serveis a les dones 
cuidadores i a la 
gent gran Sud del 
Solsonès 
 
Locals Socials i a Domicili 
 
 
Projecte impulsat en el marc del 
Projecte Actua: 
Implementació Participativa del PAI del 
Solsonès  

                                      
 

mailto:info@larada.net


Taller de memòria, 
Taller de manualitats, 
inici a les 
noves tecnologies 
(mòbil,Internet), pintura, 
ceràmica, gestió de 
biblioteques, ioga... 
 
Fem memòria del 
nostre poble i 
l'escrivim... 
 
Oferim serveis de 
neteja i cura de la llar, 
compres…    
 
Et convidem a una sessió 
de ioga gratuïta! 
 
VINE A LA JORNADA DE PORTES 
OBERTES A ST.CLIMENÇ  
A partir de 12 anys i fins als 99!! 
 
El dia 18 de Febrer a les 18h al 
 Local Social de St.Climenç 

Per què d'aquests tallers? 
 
Des del projecte 'Dones i Gent 
Gran' un grup de persones i 
entitats del territori hem detectat 
una manca de serveis a la gent 
gran i des del gener del 2009 
treballem per a cobrir aquest 
dèficit entre tots. 
Des d'aquesta voluntat, i 
comptant amb persones de 
confiança i experiència, oferim 
espais de trobada amb els 
veïns /es del nostre poble on 
recordem i escrivim la nostra 
història, aprenem, ens 
divertim, parlem de l'hort, de les 
vegueries, de la nostra terra.... 
dels qui hi havien viscut, ens fem 
escoltar.  
Fem exercici, descobrim noves 
aficions i en mantenim d'altres, ... 
 
 
 
 

Tallers concrets que oferim: 
 
 
Inscripcions fins el dia 25 de Febrer 

 

Memòria: 
Fer treballar la memòria, amb exercicis i jocs 
cognitius i mentals beneficia l’activitat diària i activa 
la rapidesa, l’eficàcia, i la capacitat de recordar. 
Alhora que activa i agilita el pensament i millora la 
nostra qualitat de vida. 

 
Ioga: 
Exercitar el cos de manera passiva, despertar la 
consciència corporal i la respiratòria: Tonificar la 
musculatura més interna, alinear la  columna 
vertebral, reforçar  les articulacions, millorar la 
qualitat del propi moviment i ajudar a la 
concentració. 
 

Manualitats, dibuix i pintura: 
Realització de diferents pràctiques plàstiques, 
iniciació i perfeccionament de la tècnica. 
 

Internet: 
Descobrir les noves tecnologies, iniciant-nos en 
aquests nous mons. 
 

Gestió biblioteques: 
Aprendre a ordenar i classificar les biblioteques 
particulars, amb un senzill programa. 
 

Modalitats de la oferta: 
 
1. CURSOS ESPECÍFICS de 2 hores per 
setmana, durant 1 mes i mig. 30€ /persona.  
 
2. MISCEL·LÀNIA: Tallers amb activitats 
Variades. 2 hores a la setmana, durant 3 mesos,   
45€ 
 
3. A DOMICILI: Preu per hora i persona: 
12euros, si el grup és de més de 4 persones, es 
redueix a 10 euros per persona.  

Els cursos es començaran al Març 
 

Els tallers es fan amb un mínim de 8 
persones. 

 
Si el grup és més gran, el preu per 

persona es reduirà. 
 


