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Carta de serveis de Gent Gran                                                                                              C-25/2017 

Indicadors de gestió i avaluació 2017 

Nombre de tallers realitzats 
11 modalitats 

22 grups 

Nombre d’inscripcions realitzades als diferents tallers de gent gran 489 

 Taller memòria inicial àrea 17 

 Taller memòria 15 

 Taller memòria 19 

 Taller memòria 10 

 Taller anglès inicial 21 

 Taller anglès avançat 19 

 Taller balls de saló/coreografies 1 37 

 Taller balls de saló/coreografies 2 56 

 Taller costura 14 

 Taller gimnàstica integral 1 58 

 Taller gimnàstica integral 2 51 

 Taller gimnàstica integral 3 53 

 Taller gimnàstica terapèutica 21 

 Taller informàtica 1 13 

 Taller informàtica 2 14 

 Taller informàtica 3 14 

 Taller manualitats 13 

 Taller puntes coixí 12 

 Taller sevillanes 32 

Mitjana anual de serveis de menjador 6.930 serveis 

Mitjana anual de serveis de perruqueria 1.760 serveis 

Mitjana anual de serveis de podologia 1.056 serveis 

Nombre mitjà d’usos de la sala recreativa del Centre Cívic Les Planes 1.260  

Nombre d’usuaris que participen en el programa de conferències del departament 720 

 Nombre de conferències 24 

Nombre mitjà de persones que participen a la paella de la gent gran i a la festa de 
Nadal 

1.625 

Queixes i/o suggeriments rebudes al departament 0 

Nombre de persones que participen en el programa de caminades anual 2.250 

 Mitjana d’usuaris del Programa Passegem per Sant Joan  1.800 

 Mitjana d’usuaris del Programa Passegem pel Baix Llobregat 450 

  

  



                                                                                                                         

Indicadors de serveis municipals 2017 

 

Nombre de persones que participen a les activitats de la Setmana de la Gent Gran 2017 2018 

 Noces d’or 46 24 

 Torneig de billar i escacs 5 17 

 Masterclass esportiva 100 115 

 Tarda Havaneres i pastissos 150 150 

 Berenar cloenda setmana gent gran 400 425 

 Obra de teatre del BdT 350 - 

 Mostra de Tallers curs 2016-2017 370 - 

  

Accions realitzades i destinades a gent gran per les entitats de gent gran i oficina 
del Banc del Temps i voluntarietat de la gent gran 

 

Associació “Amigos del Baile” (Ball al Foment els divendres)  

 Socis Homes 120 

 Sòcies Dones 180 

 Excursions 3 

Associació “Can Maluquer” (Cuina, setmana gent gran, setmana homenatge 
GG, carnaval, Sant Jordi, revetlla, castanyada, caga tió) 

 

 Socis Homes 200 

 Sòcies Dones 280 

Associació “ADEGGPI”  (Ball dijous Centre Cívic Les Planes) - 

Oficina del Banc del Temps (Excursions, grup de teatre, tallers de cuina i 
altres) 

 

 Equip gestor 5 

 Persones apuntades a la seva borsa de voluntaris 150 

 

 

 

 

 

 

 

Data de revisió indicadors: Octubre 2018 

Propera revisió prevista: Setembre 2019 

 


