
Número 16, setembre del 2007  

Reportatge

El nou casal d'avis
Els majors de 60 anys de Lliçà d'Amunt, ja poden 
gaudir de les noves instalacions del casal d'avis des 
del 10 de setembre,  ara situat al  carrer Folch i 
Torres núm 102 (a l'antic edifici de l'escola Miquel 
Martí i Pol).

A  la  web de l'Ajuntament,  ens  expliquen com va 
anar la inauguració, un total de 1600 avis i  àvies 
segons les dades de empadronament.

En  primer  lloc,  les  autoritats  van  donar  la 
benvinguda a tots els socis del casal. Seguidament, 
les autoritats van recórrer les instal·lacions del nou 
equipament  acompanyats  de  l’arquitecte  tècnic. 
També els avis i àvies que van assistir a l’acte van 
poder  gaudir  de  les  noves  instal·lacions,  i  d’un 
berenar en el pati exterior, tot això amenitzat per 
l’actuació d’un grup d’animació.

El nou Casal de la Gent Gran està envoltat per un 
pati  exterior,  i  disposa  d’amplis  espais  interiors, 
per al desenvolupament de diverses activitats, com 
la sala polivalent i bar, la perruqueria, la sala de 
serveis mèdics, la sala de tallers, el despatx per a 
la Junta del Casal, etc. 

Les obres van començar ja fa uns quants mesos, i 
abans  de  la  inauguració,  concretament  el  5  de 
maig, tots els socis del casal van poder visitar les 
obres (amb una correcta protecció) i al acabar la 
visita van poder gaudir d'un petit aperitiu.

Gràcies a aquesta amplició, tots els socis del casal 
poden  realitzar  més  adequadament  totes  les 
activitats  que  es  realitzen  setmanalment,  i  que 
hem trobat a la web del ajuntament:

Dilluns: educació d'adults (alfabetització) i   taller 
de memòria per a la gent gran

Dimarts: taller  web  i  Internet  i  taller  de 
manualitats

Dimecres: educació d'adults (alfabetització), taller 
de costura i taller de català oral.

Dijous: taller de manualitats.

Divendres: ball amb música en directe.

Dissabte: excursió.

Diumenge: sense activitats.

Cal  recordar  que  tots  els  majors  de  60  anys  de 
Lliçà,  que  estiguin  empadronats  al  municipi,  i 
tinguin el carnet de soci també poden utilitzar els 
serveis de:

ATS: 1r dijous del mes: de 3.30 a 5h de la tarda. 
Gratuït.

PODOLOGIA:  dimecres  a  la  tarda.  Cal  demanar 
tanda.

MASSATGES: dimarts tarda i divendres matí. També 
cal demanar tanda.

PERRUQUERIA: de dimarts a dissabte. I també cal 
demanar tanda.

INTERNET: dilluns. Demanar tanda.

Ja sabeu, cal anar preparant la nostra jubilació!
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