
 

 

CARTA DE SERVEIS AJUNTAMENT DE PRATS DE LLUÇANÈS 

Espai Social de la gent gran 
 

Què fem? 

L’Espai Social és un equipament de l’Ajuntament de Prats de Lluçanès que funciona 
com a casal d’avis. L’equipament disposa d’un espai de relació i s’hi organitzen un ampli 
ventall d’activitats i tallers de promoció de la salut, amb la finalitat de potenciar 
l’envelliment saludable i actiu i activitats lúdiques i celebracions. 
Les activitats dirigides i tallers de l’Espai social tenen una finalitat preventiva. 
Què oferim? 

 A l’Espai Social hi assisteixen persones usuàries amb edats i perfils diferenciats, per 

aquest motiu és imprescindible que l’espai compti amb un conjunt ampli i divers 

d’activitats.  

S’agrupen les activitats en diferents tipus: 

- Activitats de relació 

- Activitats de formació 

- Tallers, cursos i xerrades educatives i de promoció de la salut 

- Activitats dirigides trimestrals 

- Activitats lúdiques, culturals i celebracions 

- Activitats intergeneracionals 

- Voluntariat 

A qui ens adrecem? 

L’Espai Social de Prats de Lluçanès és un espai obert a totes les persones grans (i altres 
persones que ho sol·licitin i que compleixin els requisits d’accés).  
 
Les activitats dirigides i tallers de l’Espai social tenen una finalitat preventiva, és a dir, 
estan dissenyades perquè les puguin realitzar persones autònomes o amb pèrdues lleus 
d’autonomia.  
A les persones que es trobin en estadis moderats/greus de dependència, presentin 
problemes de conducta/comportament que interfereixin la dinàmica de funcionament i/o 
que requereixin una atenció especialitzada, se’ls derivarà a Serveis Socials per valorar 
quin és el recurs més adequat a la seva situació. 
 
També podran accedir-hi entitats i associacions formades per persones grans i/o que 
realitzin activitats adreçades a aquest col·lectiu.  
 
Segons consta en el RRI 2018-19 

Usuaris de ple dret: 

- majors de 60 anys empadronats a Prats de Lluçanès que reuneixen algun dels 

següents requisits: 



 

o Siguin pensionistes 

o Estiguin prejubilades 

Usuaris excepcionals: 

- Cònjuges d’usuaris de ple dret 

- Persones majors de 52 anys que siguin: 

o Pensionistes 

o Prejubilats 

o Es trobin en situació d’atur  

o Persones que no reuneixin els requisits, però que facin demanda al propi 

servei i/o a Serveis Socials i que sigui acceptada.  

- Persones d’altres municipis o persones no empadronades que ho sol·licitin (que 

compleixin els requisits abans esmentats) 

 Podran participar en les activitats de l’Espai o demanar suport en la gestió o 
assessorament a entitats o associacions de gent gran 
Com podeu accedir al nostre servei? 

Donar-se d’alta com a usuari (per poder accedir a l’espai de relació): 
- Facilitar les dades personals / contacte 
 
Per participar de les activitats és necessari: 
- Realitzar inscripció (els dies previs a l’activitat), a la persona responsable de les 
activitats 
- Realitzar el pagament en efectiu de l’activitat (durant els dies previs a la realització 
d’aquesta) 
On es poden fer les inscripcions:  

- Al SAIAR Bonasort 

- A l’Espai social de la gent gran (dimecres tarda). 
 

Per poder accedir al servei és necessari complir els requisits recollits en el RRI.  
El nostre compromís   

Els objectius que busca l’Espai Social són:  

- Realització d’activitats de foment de la salut i promoció del benestar i l’envelliment actiu 

(a través d’activitat física, xerrades de salut, benestar emocional o estimulació cognitiva).  

- Fomentar la participació activa de les persones grans en el funcionament de l’Espai 

Social.  

- Impulsar la creació de comissions d’activitats. 

- Promoure l’aparició d’iniciatives per part de les persones usuàries, i dur-les a terme.   

- Realització d’activitats lúdiques i culturals per promoure la socialització i mantenir les 

tradicions.  

- Fomentar el coneixement i les capacitats personals. 

- Organització d’activitats intergeneracionals i de vinculació amb l’entorn i el municipi. 

Contacte 



 

- SAIAR Bonasort. 9-13:30, 15-18h  
- Espai social de la gent gran. Dimecres tarda: 17-18:30h. 
Important: únicament fa inscripcions i cobraments la persona responsable. 

 


