Per a més informació i inscripcions



Per telèfon 93 810 04 00, ext. 1210, Nina
Serrano.



Per correu electrònic :

Organitza

nserrano@ccgarraf.cat

Les activitats d’aquesta guia poden ser canviades
o anul·lades per causes de força major, així com
que es poden afegir altres al llarg de l’any a proposta de les entitats i/o persones del CCGG.

Amb la col·laboració de:

De totes les activitats rebreu informació puntual
per tal que tingueu els programes i podeu fer les
inscripcions.

Per a més informació:
Pl. Beatriu de Claramunt, 5-8
08800 Vilanova i la Geltrú
telèfon 938100400 (ext. 1210) o
nserrano@ccgarraf.cat.

INTRODUCCIÓ
Des del Consell Comarcal es porten a terme dos
programes dirigits al col·lectiu de la Gent Gran
del Garraf que són: Consell Consultiu de Gent
Gran del Garraf i Garraf Tallers. l’herència
dels grans.
Al Consell Consultiu, que és un lloc de trobada i
debat, estan representades les entitats de gent
gran de la comarca i es tracten aquells temes
que preocupen i inquieten a les persones grans.
També es porten a terme activitats d’informació
de alguns temes interessants i també d’altres de
reconeixement.
Trobades amb altres Consells Consultius i participació en activitats dels municipis de la comarca i altres temes de participació.
També recalcar el treball dels i les talleristes del
projecte Garraf Tallers que al llarg de l’any
transmeten els seus coneixements als nens i
nenes de la comarca, així com els valors de solidaritat i respecte, entre d’altres,

PROPOSTA PROGRAMA
Segon semestre

PLENARIS
28 de setembre
21 de desembre

Jornada sobre pensions.
“El futur de les pensions : les tenim
garantides?”
Data: 9 de novem bre
Lloc: Aula M agna de la UP C , AV. B alaguer, s/n, de Vilanova i la Geltrú
Horari: 17:00h a 20:00h.

Jornada sobre sanitat
“Els Serveis Sanitaris bàsics d’atenció primària al Garraf”.
Data: 5 d’octubre
Lloc: P lataform a de Serveis a les
Persones , c/ Sant Josep, 16-22 de Vilanova i la Geltrú
Hora: 10,00h a 12,30h

Trobada Corals de Gent Gran
Data: 17 de novem bre
Lloc: Auditori de Vilanova i la Geltrú
Horari: tarda

GARRAF TALLERS
Matinal de tallers en família.

Consell Consultiu de Gent Gran del Garraf
Àrea de Gent Gran
Consell Comarcal del Garraf

Jornada Voluntariat Sènior

Data: 7 d’octubre

“Voluntariat Senior: Envelliment
productiu.”

Lloc: M asia d’en Cabanyes

Data: 19 d’octubre
Lloc: Espai Social de Cubelles
Horari: De 10h a 12h

Hora: M atí

Tallers a les escoles de la comarca
durant tot el curs:
si voleu participar com a talleristes, podeu posar-vos en contacte al telèfon 93
810 04 00, ext. 1210 o al e-mail,
nserrano@ccgarraf.cat.

