
 

 

  

 

 Que són “ELS LOCALETS”?  
Els Localets, és el nom amb el que identifiquem, el conjunt d’activitats i 
serveis que són organitzats i gestionats des de l’àrea de gent gran del 
departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Dosrius, i que es 
realitzen als equipaments cívics dels que disposa el municipi. 
 
La titularitat és municipal, i s’adrecen a tota la població. 
 

La seva finalitat és, fomentar, enfortir i dinamitzar l’acció comunitària del 
municipi. Per això s’impulsa la realització d’activitats que tinguin per 
objecte el desenvolupament social, cultural, esportiu de lleure i promoure 
la participació ciutadana; prestant especial atenció a la gent gran del 
Municipi i fomentant la difusió de valors i la convivència intercultural i 
generacional. 

… i cuida’t 

… i forma’t 

… i gaudeix 

… la vida en gran! 

“ELS LOCALETS” 

facebook.com/els localets Dosrius.cat 

Activitats 
dirigides 

………

Curs 2019-2020  

 

ACTIVITATS 
 

- Cursos i activitats 

- Tallers i monogràfics. 

- Xerrades i debats 

- Tallers inter-generacionals. 

- Celebracions de diades 

- Sortides. 

- Ordinadors amb connexió a internet. 

- Secció del bibliobús, amb una petita 
selecció d’exemplars. 

- Premsa diària. 

- Can Massuet: C/ Maresme, 1          Tf.93.791.96.52 

- Dosrius: C/ Marquès Castell Dosrius,1   Tf.93.791.91.90 

- Canyamars: C/ Major, 43           Tf.93.795.58.50 

Casals d’avis 

Altres serveis 
complementaris 

- Per a més informació podeu trucar al telèfon 673.002.613 (Susana) 

 Configuració 



  DIBUIX 1 i  2: 
1. Iniciació als aspectes bàsics del dibuix, traçades, colors, etc. 
2. Perfeccionament de les tècniques practicades durant el curs de dibuix 1. 

 
Lloc: Casal Laietana de Dosrius 
Horari: Dimarts de 17’30h. a 19h. 
 

  ANGLÈS PER A VIATJAR: 
Anglès per a comunicar-se en situacions quotidianes als viatges, com 

preguntar, informar-se, comprar... I així poder moure’s per qualsevol ambient. 
 
Lloc: Casal Laietana de Dosrius. 
Horari: Dimecres de 9’40h. a 10’40h.  
 

 

  RELAXACIÓ i HIPOPRESSIUS: 
Explorem aquells aspectes del moviment que ens permeten estar en un estat de 

benestar i tranquil·litat. 
 

Lloc: Casal Josep Prats (antigues escoles de Canyamars) 
Horari: Dilluns de 17’00h. a 18’00h. 

… i cuida’t … i gaudeix 

 AIXÒ SERÀ COSIR I CANTAR: (interpretació, musica i ball) 
    

Dirigit a totes les persones que vulguin descobrir el seu vessant més artístic 
mitjançant la música, el ball, la interpretació, la paròdia i l’humor.  

 
Lloc: Casal de Les Cotxeres. 
Horari: Dimecres de 17h. a 19h. 
 

… i forma’t 

Proposta d’Activitats gratuïtes  

  BALLS EN LÍNIA: 
Coreografies senzilles en agrupacions de files alineades i de tots els estils. 

 
Lloc:. Poliesportiu de Canyamars 
Horari: Divendres de 16’00h. a 17’00h 
 

 MANUALITATS: 
   

Si us agraden els treballs manuals, durant el curs, es treballaran diferents 
tècniques com el macramé, el scrap booking o el ganxet. 

 
Lloc: Casal COVASA de Can Massuet 
Horari: Dijous de 17h. a 19’00h.  
 

Inscripcions a l’Ajuntament de Dosrius: Del 27 de juny al 26 de juliol 2019 

 MINDFULNESS 1 i MINDFULNESS 2 (Trimestral): 
Programa de reducció de l’estrès, per fomentar la salut, la felicitat i el benestar. 
 
Lloc: Ajuntament Vell de Dosrius 
Horari: Dimecres de 19’15h. a 21’15h. 

  GIMNÀS: 
Posa’t en forma, que el teu cos no deixi de moure’s. 

 
Lloc: Poliesportiu de Dosrius 
Horari: Dimarts de 10’40h. a 11’40h. 

 COACHING COGNITIU: 
Promourem l’hàbit de realitzar un treball cognitiu continuat, que eviti el 

deteriorament. 
Lloc: Casal Laietana de Dosrius. 
Horari: Dijous de 17h. a 18’30h  

 

IMPORTANT 
L’organització es reserva el dret a fer canvis d’horari i dia,  
suspendre les activitats per raons organitzatives o, en el cas de 
que no hi hagi el mínim de persones inscrites necessàries pel 
desenvolupament de l’activitat. 


