NOTA:
Les persones que vulguin assistir faran la seva inscripció al següent formulari electrònic
https://docs.google.com/forms/d/1Ckv7og-gwmCavcQrzoUs2lVTgf8TwHcprXKeGHXeBpI/edit.
Tanmateix, la DGF posa a disposició per a les persones assistents un autobús que sortirà de
cadascuna de les comarques de la demarcació de Lleida fins a cobrir places disponibles. Per a
més informació adreceu-vos als equipaments de la DGACC del Departament al territori o a les
diferents sèus dels vostres Consells Comarcals. Data màxima d’inscripció i reserva de plaça a
l’autobús i compra de tiquet menú, el dia 19 d’octubre. Es respectarà l’ordre d’inscripció.
** El preu del dinar és de 12,00€/persona, el qual s’haurà d’haver pagat prèviament mitjançant
transferència bancària al núm. de compte corrent disponible per aquest esdeveniment.

Col.laboren:

Festa Intergeneracional
Trobada de gent gran i famílies al
territori de Lleida
27 d’octubre de 2018

Benvolguts i benvolgudes,
El proper 27 d’octubre celebrarem al municipi de Tremp “La Festa Intergeneracional–
Trobada de Gent Gran i Famílies”, un acte institucional de trobada i d’informació a les
persones grans de les comarques de Lleida, i a les seves famílies.
Cal tenir present que les polítiques del Govern del nostre país no van adreçades, ni
orientades, únicament a l’assistència de les persones grans, sinó que també
persegueixen la promoció de l’autonomia personal, la potenciació de les seves
capacitats, promovent un paper actiu i rellevant dins la societat, a tots els nivells, i per
tot això cal que potenciem i impulsem el Consell de la Gent Gran de Catalunya
(CGGCat).
En l’organització de l’acte hem participat , el departament de Treball, Afers Socials i
Famílies, el departament d’Empresa i Coneixement (Agència Catalana de Consum), el
departament d’Interior (Mossos i Bombers), el departament de Salut, el Departament
de Cultura i els Departaments d’Ensenyament i Presidència amb la Secretaria General
de l’Esport, ja que les polítiques públiques de gent gran i les seves famílies formen
part important d’un dels grans eixos estratègics de l’acció del govern del nostre país,
el qual vetlla per una actuació i intervenció transversal en tots els camps de la vida.
També comptem amb la col·laboració de l’Administració local (Consells Comarcals de
l’Alt Pirineu i Aran, Ajuntament de Tremp i de la Diputació de Lleida).
Per raons logístiques i per tal de facilitar i racionalitzar els recursos i les despeses,
aquestes jornades es celebraran cada dos anys a les comarques de la Plana de Lleida i
comarques de l’Alt Pirineu i Aran, alternativament. Esperem que us sigui de profit i
que us agradi. Us esperem a tots i totes

DEPARTAMENT DE TREBALL, AFERS SOCIALS I FAMÍLIES
Xerrada sobre la nova edició de l’Acadèmia dels Sèniors (30’)
Xerrada explicativa sobre la transformació dels Casals de Gent Gran a Casals Cívics (45’)
Cantada Coral As. Amics de la GG Sta. Magdalena de La Pobla de Segur (30’)
Cantada Coral As. Amics de la Conca de Tremp (30’)
Cantada Coral de GG de la Seu d’Urgell- Veus de la Seu d’Urgell (30’)
Taller per part de l’As. Cultural de Sardanistes de Sort de ball de sardanes (60’)
Demostració taller de Tai Chi que es duen a terme als Casals Cívics de la GenCat per a la GG (45’)
Moure’ns junts, taller que es duu a terme als Casals Cívics de la GenCat per a la Gent Gran (45’)
Gimnàstica suau que es duen a terme als Casals Cívics de la GenCat per a la GG (45’)
Consell de la Gent Gran de Catalunya
Xerrada del CGGCat : “Participació i propostes” (30’)
DEPARTAMENT DE PRESIDÈNCIA- Consell Català de l’Esport
Xerrada sobre consells i recomanacions a l’hora de fer esport “Tercera Edat, activa’t” (30’)
DEPARTAMENT D’INTERIOR- Mossos d’Esquadra i Bombers
Exhibició dels gossos policials per part de la unitat canina dels Mossos d’Esquadra (15’)
Xerrada i taller “Aproximació de l’activitat policial” per part dels Mossos d’Esquadra (30’)
Visita al parc de bombers i exhibició simulacre (45’)
Xerrada sobre consells de seguretat a la llar (30’)
DEPARTAMENT D’EMPRESA- Agència Catalana del Consum
Xerrada sobre la compra d’objectes perillosos pels infants (20’)
Interpretació d’una venda o servei a domicili (30’)
DEPARTAMENT DE SALUT- CatSalut/ICS
Taller de Suport Vital Bàsic, practicarem la compressió toràcica i respiració de suport (RCP) (45’)
DEPARTAMENT DE CULTURA - Xarxa de biblioteques

PROGRAMA

Visita (Epicentre + Casal Pare Manyanet + Casc Antic) (60’)
Xarxa de Biblioteques (Visita a la biblioteca Maria Barbal de Tremp- Bones pràctiques

09:00 a 09:30
09:30 a 10:00
10:00 a 10:40

10:45 a 14:00
14:05 a 15:30
15:30 a 16:00
16:00 a 17:30
17:30

Acreditació i recollida de carpetes i credencials al pavelló del Casal de Tremp
Benvinguda institucional i parlaments per part de les autoritats
Taula rodona amb representants del diferents professionals-tècnics de la
Generalitat dels àmbits de la salut, seguretat (mossos i bombers), de
l’agencia catalana del consum, d’afers socials,...
Activitats, xerrades i tallers al Col·legi Públic Valldeflors de Tremp (veure
directori activitats) *
Dinar de germanor, amenitzat pel grup de teatre Mai Tant de Tremp (pavelló
municipal) **
Cloenda de l’acte i parlaments
Actuació del grup Tranquils Boys del Casal de Gent Gran de Tremp
Fi de festa i sortida d’autobusos

DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT- Institut Públic de Tremp
Taller us smarphons, noves TIC amb el suport dels alumnes de 6è de Primària, 1r i 2n ESO (45’)
DIPUTACIÓ DE LLEIDA- Salut Pública
Taller “Mou-te a l’espai lúdic” (30’)
Conèixer i explicació l’APP O10K- Passos per la salut (20’)
CONSELLS COMARCALS DE L’ALT PIRINEU- Àrees de Serveis Socials
Centre per l’autonomia personal- Banc d’Ajudes (45’)
Servei Teleassistència
ALTRES ENTITATS I ESTABLIMENTS DE GENT GRAN I DISCAPACITATS
Associació de discapacitats AlbaJussà , l’Associació APROP i la Fundació Filella
Treballs de manualitats per part de diferents entitats per contribuir a la decoració del pavelló

