
 
 

NORMATIVA DE LES ACTIVITATS I TALLERS ADREÇADES A LA GENT 
GRAN 

 

INFORMACIÓ GENERAL  
 

• Les activitats són gratuïtes i obertes a les persones de 60 i més anys de Cerdanyola del 

Vallès.   

• Les places son limitades. Cal inscripció prèvia per als tallers i activitats. Tant per les 

activitats d’oci i lleure com les de reconeixement i homenatge no cal formalitzar inscripció 

en aquest full.  

• Per motius aliens a l’organització les activitats podran tenir variacions.  

• Per poder facilitar l’accés del màxim de persones a les activitats, s’ha restringit el nombre 

d’activitats a les quals es poden inscriure.  

• Segons la normativa que els serà lliurada el primer dia de curs, la no assistència reiterada, 

comportarà la baixa de l’activitat  

 

 

INSCRIPCIONS 
 

 

• Les inscripcions es poden fer a partir del dia 1 al 9 de febrer de 2023:  

o Manera presencia a les oficines de l’àrea social (Av. Espanya, 6C) en horari de 9.00 

a 15.00 h. 

o A través del correu electrònic: promociosocial@cerdanyola.cat 
• Es podrà inscriure a una altra persona en el cas de que portin el full d’inscripció 

correctament omplert.  

• Cada persona podrà sol·licitar participar en un total de tres activitats, sent possible 

participar com màxim en un taller per àmbit (entrenament cognitiu, benestar i creixement 

personal i noves tecnologies). 

• En cada àmbit (entrenament cognitiu, benestar i creixement personal i noves tecnologies) 

la persona sol·licitant pot indicar en ordre de preferència dues opcions, ja que si no hi 

hagués plaça en la primera activitat pugui optar a participar en l’altra opció.   

• En el cas de que hi hagin més sol·licituds que vacants disponibles, l’assignació de places 

es farà a través de sorteig. 

• Les persones que no hagin pogut entrar en l’activitat, es quedaren en llista d’espera. En el 

cas de que hi hagi cap baixa, l’organització s’hi posarà en contacte en rigorós ordre de llista 

d’espera.  

 



ASSIGNACIÓ DE PLAÇA 
 
• La publicació de les llistes definitives es farà a partir del dia 13 de febrer de 2023 a les 

oficines de l’àrea social (Av. Espanya, 6C).  

• Des de la regidoria de gent gran activa no trucarem per informar sobre la assignació de 
places.  

• Les llistes romandran exposades a les oficines al llarg d’una setmana i es podran consultar 

fora d’horari d’obertura de les dependències municipals. 

• Les activitats comencen a partir del dia 15 de febrer de 2023.  
• Per qualsevol dubte, podeu trucar al telèfon del programa de gent gran 93.580.88.88 (ext. 

2141) o enviar un missatge de WhastApp al telèfon 603. 620.214 del programa de gent 

gran. 

 
 

BAIXES  
 

• En el cas de baixes, s’haurà de comunicar per correu electrònic a 

promociosocial@cerdanyola.cat o per WhatsApp al telèfon  603. 620.214 indicant el 

nom, cognom i activitat a la qual es vol donar de baixa.  
 


