
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Espais de 

Gent Gran a 

l’Eixample 
 

Què  és, com està organitzat, 

qui pot ser soci, voluntariat, 

activitats, cursos i tallers. 

 

2019 
M. Aurèlia 

Capmany 

Horari d’informació: 

De dilluns a divendres,  

de 10 a 13h i de 16 a 20h. 

Horari de les comissions d’activitats: 

Administració i gestió de socis/òcies: 

De dilluns a dijous de 17 a 19h i  

dimarts d’10 a 12h. 

Tresoreria: 

Divendres de 17 a 19h. 

Biblioteca, hort i jardineria, festes i noves tecnologies i  

full informatiu: 

Horari a convenir amb la mateixa comissió. 

Cursos i Tallers: 

De dilluns a dijous de 17 a 19h i dimarts de 10h a 12h. 

 

 

Espai Gent Gran Maria Aurèlia Capmany 

Enric Granados, 47, baixos. 

Telèfon: 934.536.075 

Correu electrònic: mac@gentgranteixample.cat 

web.gentgraneixample.cat 

http://www.gentgraneixample.cat/


 

Què és l’espai de Gent Gran M. Aurèlia Capmany 

És un servei públic municipal adreçat a la gent gran,  que té per 
objecte afavorir la plena integració social de les persones grans, la 
prevenció de situacions d’aïllament social, el foment de les relacions i 
la promoció de la participació activa en la vida de la comunitat.  
 

Com està organitzat i com funciona 

El funcionament del Casal es basa en el voluntariat i està 
especialment obert a facilitar les aportacions de totes les persones 
que hi vulguin contribuir i participar. Està estructurat en comissions 
d’activitats, que són petits grups de treball al voltant de temes 
diversos que es coordinen per dur a terme les activitats que volen 
realitzar, amb el suport del Programa de Gent Gran del Districte de 
l’Eixample. 
 
Qui pot ser soci/òcia 

Les persones majors de 60 anys i les seves parelles (encara que no 
tinguin l’edat) que resideixin a la ciutat de Barcelona.  
Les persones prejubilades a partir de 55 anys i les seves parelles. 
 
Que has de portar per fer-te soci/òcia 
 
DNI (original), targeta bancària (dèbit o crèdit) i el número de compte 
IBAN (No escrit a mà). 
 

Com participar com a  voluntari/ària 

Es pot realitzar una tasca voluntària al Casal formant part de les 

Vocalies d’Activitats o bé com a professorat dels Cursos i Tallers. 

✓ Anima’t! Demana informació si hi estàs interessat/ada. 
 

Les Comissions actuals són: festes, tresoreria, administració, cursos i 

tallers, biblioteca, hort i jardineria, noves tecnologies i full informatiu. 

 

 

Cursos i Activitats 

Cursos d’idiomes  

✓ Català, francès, anglès (també de conversa).  
Tallers d’activitat física  

✓ Posa’t en forma, tonificació i estiraments i tai-txi. 
Activitats d’arts plàstiques i manualitats 

✓ Dibuix, mitja, patchwork, puntes de coixí, puzles. 
Activitats musicals 

✓ Tarda de ball. 
Tallers d’informàtica 

✓ Iniciació a la informàtica  i informàtica. 
Activitats culturals i de relació amb el barri 

✓ Històries de Barcelona, pensem en el dia a dia, i llegir un edifici. 
Activitats d’oci  

✓ Excursions, jocs de taula, Bridge i festes. 
Activitats de salut 

✓ Memòria, jocs d’enginy 
✓ Coses de dones, hort i jardineria i meditació. 

 

*Espai de joc : de dilluns a divendres, de 16.35 a 19.50h. 

*(Excepte els dimecres de 17.00 a 19.00h i altres dies puntuals). 

 
Programa de Salut del Districte (activitats on no cal ser soci) 

✓ Tallers de prevenció de la memòria, tallers de resiliència, grups de 
conversa i suport, activitats dinamitzades als circuits esportius, 
marxa nòrdica  i caminades i senderisme. 
Activitats amb inscripció prèvia, cal tenir 60 anys o més o ser 

prejubilat/da a partir de 55 anys, viure al Districte de l’Eixample 

o ser soci d’un Espai o Casal. 

 

PODEU DISPOSAR DE TOTA LA INFORMACIÓ DETALLADA  

AL TAULER D’ANUNCIS DEL CASAL I AL SERVEI 

D’INFORMACIÓ. 

 


