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Descripció: 

Aquest projecte- programa té el concepte d’envelliment actiu i satisfactori com 
a marc general de treball i des d’una concepció integral de les persones. 
La idea clau passa per promoure i realitzar programes per un envelliment actiu, 
amb persones més grans de 65 anys i plenament autònomes. Motivades per 
participar del seu entorn familiar, veïnal i de poble, amb activitats de caràcter 
lúdic i innovador. 
En definitiva es persegueix potenciar els següents conceptes: 

 Participació activa i coresponsabilitat. 

 Realització personal i de les pròpies capacitats. 

 Joc i diversió. 

 Prevenció i salut. 

 Competència funcional. 

 Competència social. 
 

 

Objectius del programa: 

 Potenciar, mitjançant la creació d’estructures formals, preferentment en 
forma de grups, la sociabilitat i el treball en xarxa de les persones. 

 Facilitar la participació activa de la gent gran en el seu procés 
d’envelliment i l’adquisició de recursos per prevenir al màxim la pèrdua 
d’autonomia personal. 

 Facilitar el contacte amb el seu entorn, incloent les activitats 
intergeneracionals, i amb entitats i associacions del poble, com a forma 
d’enriquiment, d’intercanvi d’experiències i de prevenció contra 
l’aïllament social. 

 Potenciar i promoure la participació, l’opinió i la col·laboració dels grups, 
col·lectivament, i de les persones, individualment, en el disseny, 
elaboració, gestió i implantació del Pla d’Activitats. 



 
 Integrar en les diferents activitats, i donar suport, a nivell administratiu, 

legal i de captació de recursos, a les Associacions de Casals d’Avis que 
pugui haver-hi als diferents municipis o altres associacions afins. 

 

 

Objectius anuals i indicadors associats: 

 

GURB: 
 
Objectiu Número 1: Mantenir el Grup d’envelliment actiu. 
Indicadors: 10 assistents, un dia per setmana. 
 
Objectiu Número 2: Gestió de la demanada d’activitats sorgida del propi casal. 
Indicadors: Celebració de 3 o 4 activitats, amb 15-20 participants. 
 
Objectiu Número 3: Projectes intergeneracionals amb escola i/o institut. 
Indicadors: Escola i 5-10 participants, 2 activitats conjuntes i amb caràcter 
recíproc. 
 
Objectiu Número 4: Participació de la gent gran en la festa de maig. 
Indicadors: 1 aportació directa a la celebració amb 5-10 participants. 
 
Objectiu Número 5: Participació de la gent gran en l’homenatge a la vellesa. 
Indicadors:  1 aportació directa a la celebració amb 5-10 participants. 
 

 

 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 
 
Objectiu Número 1: Mantenir el Grup d’envelliment actiu. 
Indicadors: 15 assistents, un o dos dies per setmana. 
 
Objectiu Número 2: Seguir amb la concreció de les demandes d’activitats de la 
Junta. 
Indicadors: Reunions amb el conjunt de la Junta amb caràcter trimestral per 
concretar activitats, amb 4-6 assistents. 
 
Objectiu Número 3: Celebració d’activitats amb caràcter4 obert per totes les 
persones grans del municipi. 
Indicadors: 1-2 activitats trimestrals i 10-15 assistents. 
 
Objectiu Número 4: Projectes intergeneracionals amb escola i/o institut. 
Indicadors: 2 activitats conjuntes i amb caràcter recíproc i escola i 5-10 
participants. 
 
Objectiu Número 5: Activitats d’intercanvi amb altres municipis de la Xarxa. 
Indicadors: Visites a altres municipis amb 10-15 participants. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SANT JULIÀ DE VILATORTA: 
 
Objectiu Número 1: Mantenir el Grup d’envelliment actiu. 
Indicadors: 10 assistents, dos dies per setmana. 
 
Objectiu Número 2: Seguir amb la concreció de les demandes d’activitats de 
la Junta. 
Indicadors: Reunions amb el conjunt de la Junta amb caràcter trimestral amb 
4-6 assistents. 
 
Objectiu Número 3: Celebració d’activitats amb  caràcter obert per tota la 
gent gran del municipi. 
Indicadors: 1-2 activitats trimestrals amb 10-15 assistents. 
 
Objectiu Número 4: Projectes intergeneracionals amb escola i/o institut. 
Indicadors: Dos activitats conjuntes i amb caràcter recíproc i amb escola i 5-
10 participants. 
 
Objectiu Número 5: Participar el casal i el grup a l’homenatge a la vellesa. 
Indicadors: Una aportació directa a la celebració amb 5-10 participants. 

 
 

BISAURA: 
 
Objectiu Número 1: Mantenir el Grup d’envelliment actiu. 
Indicadors: 10 assistents, un dia per setmana. 
 
Objectiu Número 2: Mantenir el grup de taller de memòria. 
Indicadors: 10 assistents, un dia per setmana. 
 
Objectiu Número 3: Gestió de la demanda d’activitats sorgida del propi casal. 
Indicadors: Celebració de 3-4 activitats amb 15-20 assistents. 
 
Objectiu Número 4: Projectes intergeneracionals amb escola i/o institut. 
Indicadors: Dos activitats conjuntes i amb caràcter recíproc i amb escola i 5-
10 participants. 
 
 



 

 

Actuacions i serveis:  

GURB: 
 Grup d’Envelliment Actiu: Segueix en funcionament amb 10 participants. Es 

porta a terme tots els dimecres, de 15h30’ a 17h30’. Cada setmana es van 
canviant els temes a tractar:   

 “Jocs de Memòria”. Treball en grup d’estimulació cognitiva 
amb el suport de mitjans audiovisuals, entre altres. 

 “Cuina: Els fogons d’abans”. Xerrades, que poden anar 
acompanyades del tast d’alguns plats que porten membres del 
grup des de casa i de l’explicació de receptes tradicionals. 

 Visionat de curtmetratges i reportatges per treure temes que 
puguin aportar debat sobre l’envelliment o altres. 

 Xerrada sobre temes diversos d’envelliment.   

 Jocs de taula i jocs tradicionals. 

 Sessions de música a la carta. 

 Sessions de cinefòrum sobre diverses temàtiques d’interès. 

 

 Visites al Casal: Una o dues vegades al mes, després del grup d’envelliment 

actiu i amb l’objectiu de conèixer més a fons els socis i sòcies del casal. 

Compartir activitats, comentaris i ambient. Reunions amb Junta. 

 Celebració de la 1ª Olla de caldo: Activitat realitzada el 10 de febrer pel matí 

i dirigida a tots els eixos. Tertúlia de carnaval al voltant d’una tassa de caldo. 

18 persones. 

 2ª Bunyolada: Sessió de tarda portada a terme el dia 17 de febrer per provar i 

explicar bunyols. 8 persones. 

 Cinefòrum: Sessió de tarda el dia 30 de març i al voltant de l’humor. 11 

persones. 

 Sessió de lectura en veu alta: Sessió de tarda realitzada el dia 20 d’abril i 

amb l’objectiu que el màxim de persones grans llegissin un fragment situats en 

un faristol i amb públic. 11 persones. 

 Xerrada “Una altra memòria”: Sessió de tarda realitzada el dia 25 de maig. 
13 persones. 

 Centres de taula pel dinar d’homenatge a la gent gran: Taller de centres de 

taula per ornamentar el dinar d’homenatge fet el 29 de maig. 170 persones al 

dinar i 8 persones al taller. 

 Curtmetratges sobre envelliment: Sessió de visionat el dia 8 de juny per la 
tarda. 9 persones. 

 Visita al mercat i taler de mojitos cubans: Activitat realitzada el matí del 10 

de juny amb una passejada pels volts de l’Espai i un taller d’elaboració i tasts 

de Mojitos tradicionals. 11 persones. 

 Xerrada sobre història i tradicions catalanes: Sessió de tarda a voltant 



 
d’aquests temes i amb suport audiovisual el dia 28 de setembre. 8 persones. 

 Xerrada Els enigmes de la memòria: Sessió de tarda oberta a tothom i al 
voltant d’aquest tema el dia 25 d’octubre. 29 persones. 

 Xerrada “Eines pels nostres drets”: Sessió de tarda al voltant d’aquest tema 
el dia 26 d’octubre. 8 persones. 

 Curtmetratges i música: Recerca a internet de diferents materials per 
escoltar i reflexionar el dia 2 de novembre. 8 persones. 

 Castanyada conjunta de Gurb i Olost: Activitat matinal feta el 4 de 

novembre, amb la visita dels usuaris de Gurb a Olost per celebrar una 

castanyada al pati del casal. 17 persones. 

 Aportació històrica per l’elaboració del díptic dels pastorets de l’escola: 

Activitat de reminiscència amb els usuaris de l’Espai per acompanyar el díptic 

d’un text fet per ells mateixos i basat en records. 10 persones. 

 Sessió de jocs d’abans i d’ara: Sessió lúdica i pràctica al voltant del joc el dia 
9 de novembre. 10 persones. 

 Sessió de Cinefòrum: Sessió portada a terme el dia 7 de desembre a la tarda 
i al voltant d’escenes conegudes del cinema. 8 persones. 

 Visita a l’assaig general dels pastorets: Activitat realitzada durant el matí del 

dia 16 de desembre per veure l’assaig general. 6 persones. 

 Comiat a la cafeteria de Gurb: Anada a una cafeteria del municipi per fer un 
berenar i celebrar el final de l’any i el nadal. 21 de desembre de 2016. 10 
usuaris. 

 Caga tió de l’Espai de Gurb: Festa amb familiars ligada a aquesta tradició el 
matí del dia 23 de desembre. 16 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bunyolada 2016. 

 



 
SANT JULIÀ DE VILATORTA: 

 Grup d’Envelliment Actiu: Segueix  en funcionament amb 13 participants. Es 
porta a terme tots els dimarts i dijous, de 15h a 17h. A cada sessió es treballen 
2 temes:  

 Gimnàstica i Psicomotricitat. 

 Taller de memòria oral i amb lecto-escriptura. 

 
 Visites al Casal: Una vegada cada un o dos mesos per reunions periòdiques 

per concretar demandes i activitats. Amb socis i amb Junta, de forma més 
intensa en l’últim trimestre per acordar activitats. 
 

 Celebració de la 1ª olla de caldo i visita de l’escola: Visita de l’escola amb 

motiu del carnaval per cantar cançons i, posteriorment, tertúlia sobre carnaval 

al voltant d’una tassa de caldo. El dia 5 de febrer pel matí. 20 persones. 

 Sessió de lectura en veu alta: Sessió matinal realitzada el dia 22 d’abril i amb 

l’objectiu que el màxim de persones grans llegissin un fragment, situats davant 

un faristol i amb públic. Ajuntant usuaris també de SEB. 21 persones. 

 Sessió de Cinefòrum: Pel·lícula al voltant de l’humor el dia 29 d’abril per la 

tarda. 9 persones. 

 Xerrada “Una altra memòria”: Sessió de tarda realitzada el dia 10 de juny a 

l’aula de cultura. 25 persones. 

 Taller i estada conjunta amb el casal d’estiu: Visita del casal d’estiu a 

l’espai i anada a la piscina i tallers conjunts. El dia 11 de juliol. 33 persones. 

 Taller d’elaboració de panellets amb l’escola Bellpuig: El dia 27 d’octubre 

de 2016. 21 persones 

 Xerrada Eines pels nostres drets: Xerrada en sessió de tarda el dia 11 de 

novembre al voltant dels drets de la gent gran. 14 persones. 

 Cantada de nadales a l’Espai Activa’t!: Visita dels nens i nenes de 2º de 

primària del Bellpuig per cantar cançons. El dia 12 de desembre. 33 persones. 

 Cantada de nadales a l’Espai Activa’t!: Visita dels nens i nenes de l’escola 

bressol per cantar cançons. El dia 22 de desembre. 30 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 

 Grup d’Envelliment Actiu: Segueix en funcionament amb 18 participants. Es 
porta a terme tots els dilluns, de 15h30’ a 17h30’. Cada dilluns es treballen 
diversos temes:  

 Xerrades- tertúlies sobre temes que poden afectar al procés 
d’envelliment social. 

 Sessió de Psicomotricitat. 

 Taller de memòria de forma lúdica i oral. 

 Comentari-tertúlia sobre l’actualitat política, econòmica i social. 

 Berenars i celebracions. 

 Visionat de curtmetratges amb fòrum posterior. 

 Sessions de Cinefòrum. 
 

 Visites al Casal: Una vegada cada un o dos mesos per reunions periòdiques 
per concretar demandes i activitats.  

 1ª Bunyolada: Activitat realitzada amb els usuaris i familiars per menjar i 

parlar de bunyols el dia 9 de febrer. 13 persones. 

 1º caldo de carnaval: Activitat oberta a tothom, també d’envelliment Actiu i pel 

matí. Per parlar del carnaval al voltant d’una tassa de caldo el dia 29 de febrer. 

25 persones. 

 Projecte “llums i ombres d’abans i d’ara”: Activitat feta el 14 i 21 de març i 

el 2 de maig amb persones de l’institut de Taradell per discutir sobre les 

diferencies entre èpoques. 17 persones, 18 i 21 a la tercera. 

 Sessió de lectura en veu alta: Sessió celebrada el dia 18 d’abril amb 

l’objectiu de que el màxim de persones grans llegissin un fragment de text amb 

un faristol i amb públic. 24 persones. 

 Xerrada sobre l’escola antiga i els jocs: Xerrada per comentar sobre 

aquesta època i celebrada el 9 de maig per la tarda. 15 persones. 

 Cinefòrum: Sessió de curtmetratges sobre l’envelliment el dia 30 de maig. 15 

persones. 

 Sortida a Sant Jaume de Frontanyà: Tot el dia 13 de juny i amb tot el grup. 

24 persones. 

 Xerrada “Una altra memòria”: Xerrada al voltant dels enigmes de la memòria 

el dia 27 de juny i amb 13 persones. 

 Projecte de voluntariat amb jovent: Activitat portada a terme durant tres 

matins a la setmana de l’11 al 29 de juliol i com a activitat de suport. 19 

persones. 

 Xerrada sobre història i tradicions catalanes: Xerrada sobre curiositats de 

la nostra història el dia 3 d’octubre. 15 persones. 

 Xerrada “Eines pels nostres drets”: Xerrada al voltant dels drets de la gent 

gran el dia 24 d’octubre. 15 persones. 



 
 Cinefòrum: Sessió de cinema històric amb fragments d’escenes conegudes el 

dia 28 de novembre. 16 persones. 

 Celebració del caga tió i sopar: Celebració de final d’any amb sopar inclòs el 

dia 19 de desembre. 19 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Lectura en veu alta 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Sortida a Sant Jaume de Frontanyà. 

 

 

 



 

 

 
BISAURA: 

 Grup de Taller de memoria: ha funcionat tot l’any i compta amb 14 
participants. Es porta a terme un format clàssic de taller de memoria. 

 Grup d’Envelliment Actiu: Va entrar en funcionament el mes de setembre i 
compta amb 16 participants.. Es porta a terme tots els dijous, de 10h30’ a 12h. 
Cada dijous s’ha començat per treballar gran diversitat de temes:  

 Xerrades- tertúlies sobre temes que poden afectar al procés 
d’envelliment social. 

 Taller de memòria de forma lúdica i oral. 

 Aprenentatge de català. 

 Sessions de música a la carta. 

 Visionat de curtmetratges amb fòrum posterior. 

 Sessions de Tallers oberts. 
 

 Visites al Casal: Una vegada cada un o dos mesos per reunions periòdiques 
per concretar demandes i activitats.  

 Sessió de lectura en veu alta: Sessió matinal realitzada el 19 d’abril i amb 

l’objectiu que el màxim de persones grans llegissin un fragment situats en un 

faristol i amb públic. 13 persones. DIMARTS. 

 Xerrada “Una altra memòria”: Sessió de matí realitzada el dia 12 de juliol al 

local de l’Esplai. 12 persones. DIMARTS. 

 Activitat de presentació del GEA: Activitat portada a terme el dia 22 de 

setembre per presentar els objectius del futur grup. 22 persones. DIJOUS. 

 Xerrada inicial del GEA: Xerrada al voltant de la columna vertebral en 

persones grans i de com afecta l’envelliment el dia 29 de setembre. 9 

persones. DIJOUS. 

 Segona part de la xerrada amb el GEA: Continuació de la tertúlia al voltant 

de l’envelliment  i entrega de la programació per la resta de l’any el dia 13 

d’octubre. 10 persones. DIJOUS. 

 Cineforum amb escenes conegudes: Sessió per explicar la història del 

cinema el dia 20 d’octubre. 8 persones. DIJOUS. 

 Sessió d’estimulació cognitiva amb mitjans audiovisuals: Amb el suport 

de la TV el dia 27 d’octubre. 11 persones. DIJOUS. 

 Xerrada sobre els drets de les persones grans: Al voltant dels drets dels 

més grans el dia 3 de novembre. 13 persones. DIJOUS. 

 Sessió tertúlia sobre cuina: Recuperació de receptes històriques el dia 10 de 

novembre. 10 persones. DIJOUS. 

 Sessió història de Catalunya: Dedicada a descobrir curiositats de la història 

del nostre país el dia 17 de novembre. 12 persones. DIJOUS. 



 
 Sessió d’estimulació cognitiva amb mitjans audiovisuals: Amb el suport 

de la TV el dia 24 de novembre. 12 persones. DIJOUS. 

 Sessions de tallers oberts de Nadal: Tallers al voltant de nadal on cada 

persona pot optar per la idea que mes li agradi. Tres sessions els dies 1, 15 i 

22 de desembre. DIJOUS. 12, 9 I 10 persones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sessió de cinefòrum 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple de tallers 2016. 



 

Valoració anual: 

Dades d’impacte -valoració quantitativa. Total participants. 
Hem fet nomès les que es mantenen durant tot l’any, perquè s’entén que 
les puntuals ja estan suficientment descrites en l’apartat anterior. 
 
GURB: 
 

ACTIVITAT NOMBRE DE 
PERSONES 

PERÍODE 

Grup Envelliment 
actiu 

10 
persones/setmana 

Tot l’any. 

Visites al Casal Contacte amb 3-4 
persones/1-2 dies 
per mes. 

Tot l’any. 

 
SANT JULIÀ DE VILATORTA: 

ACTIVITAT NOMBRE DE 
PERSONES 

PERÍODE 

Grup Envelliment 
actiu 

13 persones/ 
dos dies a la 
setmana 

Tot l’any. 

Visites al Casal Contacte amb 3-
4 persones/1 dia 
per mes. 

Tot l’any. 

 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 

ACTIVITAT NOMBRE DE 
PERSONES 

PERÍODE 

Grup Envelliment 
actiu 

18 
persones/setmana 

Tot l’any. 

Visites al Casal Contacte amb 3-4 
persones/1-2 dies 
per mes. 

Tot l’any. 

 

BISAURA: 
 

ACTIVITAT NOMBRE DE 
PERSONES 

PERÍODE 

Grup Envelliment 
actiu 

15 
persones/setmana 

Tot l’any. 

Grup Taller de 
Memòria 

14 
persones/setmana 

Tot l’any. 

Visites al casal Contacte amb 2 
persones/Una 
vegada per 
trimestre 

 



 

 

Nombre total d’activitats: (segons excel DIBA) 

MUNICIPI NÚMERO TOTAL D’ACTIVITATS 

GURB 52 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 25 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 35 

BISAURA 23 

 

Hores d’activitat: (segons excel DIBA) 

MUNICIPI HORES TOTALS D’ACTIVITATS 

GURB 161 

SANT JULIÀ DE VILATORTA 186 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 152 

BISAURA 148 

 

Sexe dels participants: (segons excel DIBA) 

MUNICIPI SEXE DELS PARTICIPANTS 

GURB 436 DONES ////// 66 HOMES. 

SANT JULIÀ DE VILATORTA  206 DONES //////  47 HOMES. 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA 365 DONES //////  107 HOMES. 

BISAURA 200 DONES ////// 8 HOMES. 

TOTAL 1360 DONES//////223 HOMES. 

 

Nivell general de satisfacció: 

Aquest any 2016 no s’ha passat cap enquesta però, en base als comentaris i 

avaluacions rebudes per part dels usuaris de les activitats, es pot considerar que el 

grau de satisfacció ha sigut alt. 

PER GRUPS D’ENVELLIMENT ACTIU: 

GURB: 

El grau de satisfacció molt alt aquest 2016. El grup ha quedat més estable i s’han 

iniciat algunes activitats noves amb la demanda i el consentiment del grup. Alguns 

reclamen poder venir més dies a la setmana. 

 



 
SANT JULIA DE VILATORTA: 

El grau de satisfacció és alt. 

SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 

El grau de satisfacció continua  sent molt alt. És un grup amb un funcionament 

excel·lent quasi des dels seus inicis. 

BISAURA: 

El grau de satisfacció ha seguit molt alt aquest 2016. El grup del dimarts ha quedat 

més estable i el de dijous ha començat amb molt bona receptivitat, tot i les novetats pel 

que fa als continguts. 

 

Valoració qualitativa: Compliments dels objectius. 

Compliment dels objectius al municipi de GURB: 

 Mantenir el  grup d’envelliment actiu: Assolit. Aquest objectiu ha 

sigut assolit amb 10 participants de mitjana i a un dia per setmana, 

durant tot l’any 2016. 

 Gestió de la demanda d’activitats sorgida del propi casal: No 

assolit. Aquest objectiu ha estat assolit amb la celebració de 4 activitats 

sorgides del consens entre el casal i el propi Grup d’Envelliment Actiu. 

 Projectes Intergeneracionals amb escola i/o institut: Assolit 

parcialment. El motiu és que s’ha aconseguit celebrar dues d’aquestes 

activitats però totes dues de petit format i amb poca participació. 

 Participació de la gent gran en la festa de Maig: Assolit.  A través 

del propi grup i de la gent que ve al centre pels matins es va assistir a la 

festa, amb 7 participants, i com a aportació es van elaborar els centres 

de totes les taules del dinar. 

 Participació de la gent gran en l’homenatge a la vellesa: Aquest 

any 2016, no assolit. 

Compliment dels objectius al municipi de  SANT JULIÀ DE VILATORTA: 

 Mantenir el grup d’Envelliment Actiu: Assolit. El grup s’ha mantingut 

amb una mitjana de 13 participants i dos dies per setmana. 

 Seguir amb la concreció de les demandes d’activitats de la Junta: 

Assolit. S’han portat a terme 4 reunions amb la Junta i amb 2 o 3 

assistents cada vegada i amb aquest objectiu com a fil conductor. 

 Celebració d’activitats amb caràcter obert per tota la gent gran del 

municipi: Assolit. S’han portat a terme fins a 6 activitats i amb una 

mitjana de 15 persones. 



 
 Projectes Intergeneracionals amb escola i/o institut. Assolit. S’han 

celebrat fins a 4 activitats d’aquestes característiques i amb una mitjana 

de 10 participants. 

 Participar el casal i el grup a l’homenatge a la vellesa. No assolit 

aquest any 2016. 

Compliment dels objectius al municipi de  SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 

 Mantenir el grup d’Envelliment Actiu: Assolit. El grup s’ha mantingut 

amb una mitjana de 18 participants i un dia per setmana durant tot l’any. 

 Seguir amb la concreció de les demandes d’activitats de la junta: 

Assolit. S’han portat a terme fins a 5 reunions, a més a més de 

contactes informals continuats amb 2 o 3 persones i en la línia d’aquest 

objectiu. 

 Celebració d’activitats amb caràcter obert per totes les persones 

grans del municipi. Assolit. S’han portat a terme fins a 6 activitats en 

tot l’any i amb una mitjana de més de 15 persones participant. 

 Projectes intergeneracionals amb escola i/o institut: Assolit. S’han 

portat a terme un parell de projectes amb més de 10 participants a 

cadascun d’ells. 

 Activitats d’intercanvi amb altres municipis de la Xarxa: Assolit. 

Amb una visita de tarda del grup d’Envelliment Actiu de Santa Eugènia 

al casal d’Olost per celebrar una xerrada i una trobada. 

Compliment dels objectius al BISAURA: 

 Mantenir el grup d’Envelliment Actiu: Assolit. El grup s’ha mantingut 

amb una mitjana de 15 participants i un dia per setmana Des del 

setembre, quan es va iniciar. 

 Mantenir el grup de Taller de Memòria: Assolit. El grup s’ha 

mantingut amb una mitjana de 16 participants i un dia per setmana 

durant tot l’any 2016. 

 Gestió de la demanda d’activitats sorgida del propi casal: 

Parcialment Assolit. S’han portat a terme un parell d’activitats amb una 

mitjana de 15 participants. 

 Projectes intergeneracionals amb escola i/o institut: Aquest any no 

assolit. 

 

 



 

Valoració qualitativa:  

Principals problemàtiques detectades. 

Principals problemàtiques detectades a GURB: 

Tot i que ha millorat molt, segueix sent un grup divers i amb molta dificultat per 

convergir interessos. En tot cas, apassionant des d’aquest punt de vista. 

La dificultat de captar nous usuaris, per la naturalesa geogràfica dispersa del 

municipi de Gurb i algunes dificultats noves de conflictes de grup. 

 

Principals problemàtiques detectades a SANT JULIÀ DE VILATORTA: 

Un grup sense gran diversitat de demandes, i un programa d’activitats 

extraordinàries que costa de consolidar a nivell de casal.  

La poca variabilitat en el programa d’activitats.  

Falta de major comprensió del significat del programa per la pròpia junta del 

casal. 

 

Principals problemàtiques detectades a SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 

Es continua amb la falta d’adequació de la sala pel fet de que es compartida 

amb el casal i el soroll ambiental que això a vegades provoca a més a més de 

la justesa de l’espai quan ve tothom. 

Alguns primers problemes de relació entre alguns dels membres del grup per la 

confiança generada i per les condicions, possiblement, acústiques del local en 

aquests moments a més a més de la falta de superfície quan l’assistència és 

plena. 

 

Principals problemàtiques detectades al BISAURA: 

En el cas dels dimarts cap d’especial ja que és un grup amb un rodatge molt 

important i, en el cas dels dijous la única dificultat potser que s’ha iniciat amb 

caràcter gratuït i cal veure com seguirà el 2017.  

La dificultat de consolidar una oferta, especialment la dels dijous, que encara 

no disposa d’una estructura formal fins el 2017. 

La relació molt dificultosa amb l’Esplai de Gent Gran. Junta molt desconfiada i 

tancada a cap mena de canvi. 

 

 

 

 

 



 

Valoració qualitativa: Punts a destacar. 

Punts a destacar a GURB: 

El punt més fort de les activitats desenvolupades i del projecte és la percepció, 

de que el grup s’ho passa millor i que en general s’han deixat anar una mica 

més i han agafat més confiança. També és important el major grau de 

coneixement que es té del grup entre la gent del municipi. 

Els canvis que s’han observat en bona part del grup són de major coneixement 

entre els seus membres i amb el dinamitzador. Hi ha un ambient més distès, 

factor fonamental per seguir avançant, fins hi tot sent una avantatge en cas de 

conflictes. 

 

Punts a destacar a SANT JULIÀ DE VILATORTA: 

El punt més fort de les activitats desenvolupades és la cohesió i la comunicació 

que s’ha aconseguit dins del grup i la seva estabilitat en el temps. 

La col·laboració positiva amb el casal a permès desenvolupar activitats extres o 

fora de programa pel grup i per la resta de gent gran del casal i sobretot 

aquelles que s’han fet en altres espais i obertes a tot el poble. 

 

Punts a destacar a SANTA EUGÈNIA DE BERGA: 

El punt més fort de les activitats desenvolupades és la cohesió i la comunicació 

que s’ha aconseguit dins del grup i el fet de que els usuaris, persones grans, 

opinin i decideixin en tot moment la marxa de les activitats, tot i que aquest 

grau de confiança ha portat a algunes discussions polèmiques. 

 

Punts a destacar al BISAURA: 

Els canvis que s’han observat en bona part del grup són de major coneixement 

entre els seus membres i amb el dinamitzador. Hi ha un ambient més distès, 

factor fonamental per seguir avançant, fins hi tot sent una avantatge en cas de 

conflictes. 

Els canvis que s’han observat, especialment els dimarts, ja que els dijous 

acaben de començar, és que el grup s’ho passa molt bé i estan més 

desinhibides que en èpoques anteriors, segons les seves pròpies 

manifestacions. 

 

 

 

 

 



 

 

Valoració qualitativa: Valoració del dinamitzador. 

Aquest projecte de dinamització passa ja pel seu 4º any de recorregut i està 

inclòs dins d’un projecte més gran com és la Xarxa Espais Activa’t! – Xarxa 

d’Envelliment Actiu d’Osona. Això implica que hi ha moltes administracions 

implicades (6 municipis, Consell Comarcal i Diputació de Barcelona) i que el 

propi dinamitzador està contractat per una fundació com és la FADO (Fundació 

Assistencial d’Osona). 

Això provoca que bona part del temps i de les energies vagi dedicat a la creació 

i manteniment del Grups d’Envelliment Actiu, com a estructures formals per 

generar espais d’activitat i d’apoderament entre els grans. Amb aquest grups, 

però, i amb els mateixos casals, s’està treballant cada vegada de forma més 

intensa per potenciar la línia comunitària, connectant-los a la realitat de cada 

municipi. Creiem que, en aquest sentit, la Xarxa ha assolit extensament 

aquests objectius. 

A més a més, des de la pròpia Xarxa, es continua l’elaboració d’un projecte de 

cartera de serveis pels casals de la comarca i que està servint per constatar el 

moment de transició que estan vivint tots els casals de gent gran. Segueix sent 

un moment per repensar model, oferta i estructura. 
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MEMÒRIA ANUAL PROGRAMA DINAMITZACIÓ 

ANY 2016 

Agrupació CONSORCI 
OSONA DE 
SERVEIS 
SOCIALS 

Municipis  RUPIT 
L’ESQUIROL 
CANTONIGRÒS 
RODA DE TER 
LES MASIES DE RODA 

PROFESSIONAL NÚRIA SERRA 

 

Descripció: 
Aquest projecte té el concepte d’envelliment actiu com a marc general de treball, des 

d’una concepció participativa i inclusiva. El que busca és promoure activitats 

d’envelliment en persones més grans de 60 anys, generalment autònomes, en 

municipis petits on no existeixen espais formals de trobada entre persones grans o els 

que existeixen són insuficients o poc utilitzats. A la vegada, es busca la interrelació 

amb entitats i altres agents municipals i el foment del voluntariat. 

 

S’inicia el programa a l’abril del 2016 amb un sol municipi i, progressivament, es van 

incorporant altres municipis. Se segueix un protocol en la incorporació de cada 

municipi, que comença amb una presentació pública del programa en presència de les 

autoritats municipals i comarcals (Alcalde, Regidors i President del Consorci d’Osona 

de Serveis Socials, directora tècnica del Consorci i dinamitzadora) a tota la gent gran 

del municipi. La setmana següent, es fa una reunió per a conèixer les persones 

interessades en formar part del projecte i una pluja d’idees de propostes. D’aquesta 

manera, es programen les activitats trimestrals i es fa arribar el programa a tota la gent 

interessada. 

El programa de dinamització s’anomena Espai Activa’t a tots els municipis, per així 

donar-li coherència amb el programa ja engegat des de la Xarxa d’Envelliment Actiu 

d’Osona, que porta el mateix nom. 

El format estàndard és la dedicació de dues hores presencials a la setmana a cada 

municipi. La resta d’hores són per coordinació, gestió i creació de xarxes transversals 

d’apoderament i voluntariat. 
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Objectius generals del programa: 
 Oferir a la gent gran dels petits municipis la possibilitat de gaudir de programes 

de dinamització sòcio-cultural en el seu territori més proper. 

 Donar valor i reconeixement al rol de la gent gran dins de les dinàmiques del 

municipi. 

 Establir xarxes de suport i voluntariat entre la gent gran i altres col·lectius. 

 Introduir les persones grans dins el circuit del serveis socials per detectar i 

derivar amb més facilitat. 
 

 
Actuacions i serveis:  

RUPIT 
 

Inici: abril 2016 

Espai setmanal de dedicació presencial: els dimecres de 6 a 8h del vespre. 
 
ACTIVITATS DINS ESPAI ACTIVA’T DEL DIMECRES: 

 REUNIONS DE PROGRAMACIÓ I VALORACIÓ: a principi i final de trimestre, 

es realitzen sessions obertes de valoració de les activitats i per tal de recollir 

noves propostes. 

 TALLER DE MEMÒRIA: Un o dos dimecres al mes. Es fan dinàmiques 

d’estimulació cognitiva orals i escrites. També es dóna informació del 

funcionament de la memòria i petites tècniques per a millorar-la. 

 JOCS DE TAULA I INCIACIÓ ALS ESCACS: Un dimecres al mes. 

 PSICOMOTRICITAT/CAMINADES A LA FONT: Un dimecres al mes 

 INTRODUCCIÓ A LA TELEFONIA MÒBIL: a partir de setembre, desdoblem el 

grup i, mentrestant uns segueixen la programació ordinària, els altres fan taller 

de telefonia mòbil (finançat per Fundació Vodafone). Aquesta activitat es fa 

conjuntament amb Cantonigròs. Es realitzen 3 cursos de 2 sessions cadascun: 
Com funciona el teu telèfon mòbil, Fotos i vídeos i Whattsapp i Apps. 

 Puntualment, hem celebrat les festes amb berenars o sopars col·lectius. 

 
 
 



 

 3 

 
ALTRES ACTIVITATS COORDINADES: 

 INTRODUCCIÓ AL PATCHWORD. Una voluntària s’encarrega d’ensenyar a fer 

coixins mitjançant aquesta tècnica. Es programa durant 4 dimarts a la tarda. 

 ACTIVITATS INTERGENERACIONALS: curs de sardanes i explicació de 

contes i llegendes per a nens i nenes.  

 

Des del programa de dinamització, també es participa en l’arranjament de la Font de la 

Guitarra, una font abandonada des de fa anys. En col·laboració amb l’Ajuntament i 

amb altres persones voluntàries del poble, els usuaris de l’Espai Activa’t participen en 

les sessions de desbrossament i neteja. 

 

 
Taller de memòria del 19 d’abril. 
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Arranjament de la font de la guitarra, 25 de maig de 2016. Treball conjunt de 
l’Espai Activa’t i voluntaris del poble. 
 
 

 
Taller de Patchwork, 25 d’octubre de 2016
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CANTONIGRÒS 
 

Inici: maig 2016 

Espai setmanal de dedicació presencial: els dimecres de 3 quarts de 4h a 3 quarts de 

6h de la tarda. 

 
ACTIVITATS DINS ESPAI ACTIVA’T DEL DIMECRES: 
En la majoria de sessions, es dedica la primera hora a dinàmiques de memòria i 

d’estimulació cognitiva. A la segona hora es fan activitats diverses en funció dels 

interessos: 

 REUNIONS DE PROGRAMACIÓ I VALORACIÓ: a principi i final de trimestre, 

es sessions obertes de valoració de les activitats i per tal de recollir noves 

propostes. 

 JOCS DE TAULA. 

 TALLER DE POSTALS DE NADAL: es fan postals de Nadal amb teles 

reciclades per a tots els habitants de Cantonigròs. Un cop fetes, els mateixos 

usuaris les reparteixen bústia per bústia.  

 TALLER DE MARQUETERIA: Qui no se sent còmode fent les postals de 

Nadal, treballa la fusta fent un tauler d’escacs amb marqueteria 

 TALLER DE PA ANTIC: Durant dues hores, un forner professional ensenya a 

fer pa amb mètodes antic si massa mare. Cadascú s’emporta a casa un pa per 

enfornar. 

 INTRODUCCIÓ A LA TELEFONIA MÒBIL: a partir de setembre, desdoblem el 

grup i, mentrestant uns segueixen la programació ordinària, els altres fan taller 

de telefonia mòbil (finançat per Fundació Vodafone). Aquesta activitat es fa 
conjuntament amb Rupit. Es realitzen 3 cursos de 2 sessions cadascun: Com 

funciona el teu telèfon mòbil, Fotos i vídeos i Whattsapp i Apps. 

 Puntualment, hem celebrat les festes amb berenars o sopars col·lectius. 

 
ALTRES ACTIVITATS COORDINADES: 

 XERRADA HORTICULTURA: un voluntaris d’una entitat ecologista ve a fer una 
xerrada sobre Com cuidar l’hort de manera sostenible per a tota la gent del 

municipi. Es fa un dissabte a la tarda. 

 TALLER CISTELLERIA: una professional ensenya a fer cistells amb vímet. 

Taller intergeneracional. Es fa un dissabte a la tarda 
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Reunió de presentació de l’Espai Activa’t, 6 de maig de 2016 
 
 
 

 
 
Taller de memòria, 29 de juny de 2016 
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Taller de cistelleria, 17 de setembre de 2016 
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RODA I LES MASIES DE RODA 

 

Inici: maig 2016 

 

A diferència dels altres municipis, tots més petits, a Roda i les Masies no hi ha un sol 

espai setmanal dedicat a l’Espai Activa’t, sinó que es programen activitats en diferents 

dies i hores i es potencia que siguin usuaris voluntaris que les dinamitzin, amb la 

supervisió i coordinació de la dinamitzadora. Així aconseguim millorar l’oferta 

d’activitats i permetem que més persones puguin utilitzar el servei. 

 REUNIONS DE PROGRAMACIÓ I VALORACIÓ: a principi i final de trimestre, 

es sessions obertes de valoració de les activitats i per tal de recollir noves 

propostes. 

 TALLER DE TELEFONIA MÒBIL INTERGENERACIONAL: Durant 3 dimarts, 

es fa un taller intergeneracional entre 3 joves del poble i la gent gran per 

compartir coneixements de noves tecnologies.  

 CURS DE TELEFONIA MÒBIL: Degut a l’interès que tenen la gent gran per a 

conèixer més a fons el món de la telefonia mòbil, a través de Fundació 

Mil·lenari programem cursos d’iniciació al mòbil finançats per Fundació 

Vodafone). Es realitzen 3 cursos de 2 sessions cadascun: Com funciona el teu 

telèfon mòbil, Fotos i vídeos i Whattsapp i Apps. 

 TALLER DE MEMÒRIA: Es fan 2 grups de 15 persones cadascun. Aquest taller 

és setmanal i es programa anualment. Durant la sessió, d’una hora de durada, 

es fan dinàmiques d’estimulació cognitiva orals i escrites. També es dóna 

informació del funcionament de la memòria i petites tècniques per a millorar-la. 

Aquesta activitats és impartida sempre per la dinamitzadora. 

 CAMINADES DIDÀCTIQUES: es programen els dimecres d’octubre i 

novembre. Les dinamitza un voluntari que, durant la caminada, dóna 

explicacions botàniques, ambientals, zoològiques, històriques... de l’entorn. 

 TALLER DE PETANCA: Es promou la creació d’un grup de jugadors de 

petanca que es reuneixen una tarda a la setmana per aprendre i compartir 

aquest joc. Activitat dinamitzada per un voluntari. 

 INTRODUCCIÓ A LA INFORMÀTICA: S’organitza un curs d’iniciació a la 

informàtica impartida per una professional. 

 TALLER DE CUINA PER FESTES: A través d’un voluntari, s’ensenya a cuinar 

receptes tradicionals durant dos dies a la tarda. Es fan servir les instal·lacions 

d’una escola del poble.  
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 INTERCANVI DE GENT GRAN AMB ST. QUINTÍ DE MEDIONA: Es fa una 

jornada d’intercanvi en la qual la gent gran de St. Quintí visita Roda de Ter i es 

fa un dinar de germanor. 

 Puntualment, hem celebrat les festes amb berenars o sopars col·lectius. 

 

 

 
Taller de memòria, 13 de juny de 2016 

 

 

Curs de telefonia mòbil, 15 de novembre de 2016 
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Taller de cuina, 19 de desembre de 2016 
 
 
 

 
Intercanvi amb St Quintí de Mediona, 11 d’octubre de 2016
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L’ESQUIROL 
 

Inici: setembre 2016 

Espai setmanal de dedicació presencial: els divendres de 2 quarts de 6h a 2 quarts de 

8h del vespre 

 

L’Esquirol ha estat l’últim municipi a incorporar-se a l’Espai Activa’t. Hem iniciat la 

dinamització 2 hores a la setmana amb les següents activitats: 

 REUNIONS DE PROGRAMACIÓ I VALORACIÓ: a principi i final de trimestre, 

es sessions obertes de valoració de les activitats i per tal de recollir noves 

propostes. 

 TALLER DE REMINISCÈNCIES: Hem fet dues sessions, una dedicada als 

remeis tradicionals i una altra dedicada al Nadal.  

 TALLER DE MEMÒRIA: Un cop al mes, programem una sessió d’una hora de 

Memòria i Estimulació Cognitiva. 

 TALLER DE MANUALITATS: Es programa una sessió al mes dedicada a fer 

manualitats concretes. Hem fet postals de Nadal amb revistes i Centres de 

taula. Les postals de Nadal s’han entregat a als usuaris de la residència Casal 

de la Santa Creu de l’Esquirol. 

 ESPAI DE JOCS DE TAULA: Un cop al mes, s’organitza un espai amb 

diferents jocs de taula a escollir.  

 XERRADES TEMÀTIQUES: Un cop al mes, es fa una xerrada temàtica 

d’interès pels usuaris. Aquest any se n’ha fet una sobre el Món de les Abelles i 

una altra sobre els Beneficis de la Meditació. Les realitzen veïns del poble 

entesos en la matèria. 

 PSICOMOTRICITAT: A petició dels usuaris del programa, al final de cada 

sessió es fan 20 minuts de psicomotricitat, impartits per una tècnica voluntària. 

 Puntualment, hem celebrat les festes amb berenars o sopars col·lectius. 
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Xerrada sobre el món de les abelles i la mel, 18 de novembre 

 

 
Entrega de les postals de Nadal fetes a l’Espai Activa’t als residents de la Residència 

Casal de la Santa Creu, 16 de desembre 
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Valoració anual: 
 Dades d’impacte-valoració quantitativa. Dades extretes de l’Excel 

facilitat per la Diputació 

 
o Total participants. 

RUPIT 495 

CANTONIGRÒS 275 

L’ESQUIROL 292 

RODA I LES MASIES 380 

CONJUNTES 103 
 

 

o Nombre total de diversitat d’activitats. 

RUPIT 8 

CANTONIGRÒS 8 

L’ESQUIROL 7 

RODA I LES MASIES 10 
 

 

o Hores d’activitat. 

RUPIT 77 

CANTONIGRÒS 67 

L’ESQUIROL 18 

RODA I LES MASIES 130 

CONJUNTES 23 
 

 

 Sexe dels participants. 

 DONES HOMES 

RUPIT 374 ? 

CANTONIGRÒS 179 74 

L’ESQUIROL 250 42 

RODA I LES MASIES 224 77 

CONJUNTES 76 27 
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Valoració qualitativa:  
Compliments dels objectius. 
Com que el projecte s’ha iniciat gairebé a mig curs, els objectius marcats han estat 

molt generals i a complir en un termini llarg de temps. Aquests primers mesos han 

estat, sobretot, de prospecció del territori i dels interessos de les persones grans. Tot i 

així, dels objectius marcats com a significants del projecte, l’analitzarem el grau de 

compliment a continuació. 

 
Objectiu 1: Oferir a la gent gran dels petits municipis la possibilitat de gaudir de 
programes de dinamització sòciocultural en el seu territori més proper. 
Aquest objectiu és el que més impacte ha tingut en els petits municipis. Tant a Rupit 

com a Cantonigròs, no hi havia espais formals de trobada entre les persones grans, i 

l’inici del projecte de dinamització ha permès que moltes persones hagin agafat les 

dues hores setmanals de tallers com a punt de trobada. Tot i que és cert que a dia 

d’avui encara hi ha alguna persona gran en aquests municipis que desconeix el 

programa, la gran majoria han vingut en un moment o altre a treure el cap i a informar-

se sobre com funciona. 

 

A Roda de Ter i les Masies de Roda ja hi havia casal  en funcionament abans de l’inici 

del programa, i la dinamització ha omplert buits que des del casal no s’oferien. També 

hem aconseguit fer venir persones amb un perfil d’edat més jove que les usuàries 

habituals del casal. 

 

A l’Esquirol el projecte tot just està iniciant-se, però en les primeres reunions i trobades 

hi ha hagut molta expectació i molt interès en fer propostes. 

 
Objectiu 2: Establir xarxes de suport i voluntariat entre la gent gran i altres 
col·lectius. 

Cadascun dels taller proposats fins ara ha anat en la línia de promoure el benestar 

físic, cognitiu i emocional de les persones participants.  A més a més, es vol apoderar 

als usuaris perquè siguin ells els que proposin activitats a través de reunions 

trimestrals i sorgeixin voluntaris per compartir coneixements i experiències. Això s’està 

aconseguint de manera lenta però sòlida a Rupit i Roda de Ter, sobretot. El proper any 

continuarem treballant en aquesta línia. 
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Objectiu 3: Donar valor i reconeixement al rol de la gent gran dins de les 
dinàmiques del municipi. 
Aquest objectiu és el que menys s’ha pogut complir en els pocs mesos que portem de 

programa, degut a l’arribada recent al territori. Durant aquests mesos he dedicat part 

de les hores a conèixer els actors i professionals de cada municipi per què em tinguin 

en compte a l’hora de programar activitats i treballar en xarxa. Serà aquest 2017 que 

aquesta prospecció donarà fruit. 

 
 Objectiu 4: Introduir les persones grans dins el circuit del serveis socials per 
detectar i derivar amb més facilitat. 
Aquest objectiu s’ha tingut molt en compte des del primer dia. Mitjançant reunions de 

coordinació, el programa s’ha integrat dins l’equip de professionals de serveis socials 

del Consorci d’Osona de Serveis Socials i ha permès fer les derivacions oportunes. 

 
Principals problemàtiques detectades. 
 
Climatologia: El fred, el vent i la possible neu a municipis com Rupit, Cantonigròs o 

l’Esquirol fan que l’assistència en els mesos de tardor i hivern disminueixi. A més a 

més, les hores concertades per a la dinamització presencial a Rupit i l’Esquirol (les 6 

de la tarda) són molt bones per a la primavera i a l’estiu però no per l’hivern, que ja 

aquestes hores ja és fosc i amb temperatures baixes. De cara al proper any, 

s’intentarà ajustar l’hora. 

 
Relació amb la junta del casal de gent gran de Roda i les Masies: Aquesta relació 

ha estat tensa des del primer dia, ja que la junta ha visualitzar el projecte com a una 

competència i no com a una oportunitat. La mala relació amb l’equip de govern ha fet 

accentuar les diferències. De cara al febrer de 2017 hi ha eleccions per a elegir nova 

junta i intentarem transmetre els objectius del projecte de manera més clara i trobar 

l’encaix amb els objectius que tenen com a Junta del casal. 

 
La manca de pressupost per a fer tallers professionals: En alguns municipis, hi ha 

hagut una confusió del rol de dinamitzadora amb el de tallerista, és a dir, entenien que 

com a professional podria impartir qualsevol taller del qual els usuaris tinguessin 

demanda (informàtica, idiomes, gimnàstica, memòria, manualitats...).  A més a més, la 
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manca de pressupost per a contractar professionals en la matèria ha fet que com a 

dinamitzadora hagi hagut d’assumir tallers que per formació no estic preparada per 

impartir. Tot i així, en alguns municipis s’ha entès el meu paper i, quan han vingut 

professionals a fer tallers, s’han copagat entre l’ajuntament i els mateixos usuaris. 
 
Punts a destacar. 
El que fa diferent aquest projecte d’altres de semblants o del funcionament habitual 

dels casals de gent gran és la seva obertura a treballar en xarxa amb altres ens i 

associacions locals i la seva voluntat participativa. Aquest és un projecte fet pels 

mateixos usuaris, que són els protagonistes que, un cop cada trimestre, valoren i 

aporten millors maneres de funcionar. Un altre fet diferencial és la convivència de 

persones de diferents edats en un mateix espai (des de persones de 50 anys a majors 

de 80). Les mateixes dinàmiques permeten poder programar activitats on tots trobin el 

seu espai i que el suport mutu sigui prioritari. 

 

Valoració del dinamitzador. 
Iniciar un projecte gairebé des de 0 i que tingui bon acollida de manera general, és 

molt satisfactori. Aquest projecte permet ser creatiu, flexible, participatiu, i aquestes 

qualitats fan que m’hagi sentit còmode des del primer dia. M’he fet meu el projecte des 

del dia que vaig iniciar-lo, i la llibertat que se m’ha donat em permet trobar moltes 

oportunitats d’acció. 

Cal ressaltar que en la majoria de municipis hi havia demanda per part de la gent gran 

des de feia temps per tenir un espai com aquest. Així doncs, el nivell de motivació ha 

estat molt elevat des del principi. Serà a partir d’aquest 2017 que veurem si es manté 

la il·lusió i la participació en el projecte per part dels mateixos que l’han començat i 

com es van incorporant nous usuaris. 

Un altre repte que queda pendent pel 2017 és trobar l’encaix en aquells municipis que 

ja tenen casal, com en el cas de Roda i les Masies. 
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