
El puc demanar jo?

Si ets major de 60 
anys i veí/veina de Sant 

Martí de Tous aquest 
carnet és per a tu!

Més informació:

Cal Frarés: Plaça Manel Maria Girona 
Horari d’atenció al públic: de dilluns a divendres de 16:00 a 20:00h
Telèfon: 93 809 68 34

setmanaGRANdetous

La setmanaGRANdetous es porta realitzant des de ja fa uns quants anys, ben 
entrada la tardor.
 
Es tracta d’una setmana en la qual hi ha programat tot un seguit d’activitats 
per a la gent més gran i alhora activa del poble. 
Amb el carnetGRANdetous podreu gaudir de totes aquestes activitats, com 
ara xerrades, tallers, sortides, menjars populars entre d’altres.

Cal Frarés és un espai on constament i a totes hores s’hi realitzen moltes activitats, 
tallers, xerrades, cursos i molt més!

Vine totes les tardes de 16:00 a 20:00h a fer jocs de taula, mirar la televisió, 
llegir, en definitiva, a passar una bona estona amb molt bona companyia!

També s’hi realitzen les activitats i cursos de l’Aula Municipal de 
Formació, cursos i tallers de manera continuada, com ara el Taller de 
Risoteràpia l’últim dijous de cada mes.

D’altra banda, també hi podeu trobar Xerrades que l’Ajuntament de Tous, 
juntament amb la Diputació de Barcelona o altres entitats, organitzen en 
aquest espai. Aquestes xerrades tracten temes d’interés com ara d’hàbits per 
un envelliment saludable i actiu, alimentació i dietes adaptades i saludables o 
prevenció de riscos i accidents a la llar, entre d’altres.

Casal d’Avis a Cal Frarés

Des de ja fa uns anys, l’Ajuntament de Sant Martí de Tous va presentar una iniciativa adreçada als veïns 
i veïnes més grans de 60 anys, que comencen a pensar en la jubilació o aquells que ja en gaudeixen des 
de fa uns anys, el carnetGRANdetous!

El carnetGRANdetous permet accedir a una sèrie d’avantatges i descomptes a les diferents activitats 
municipals, les activitats de l’agenda cultural, els cursos i formacions de l’aula municipal de formació,  
l’accés a equipaments públics o d’altres avantatges amb comerços i/o entitats que s’hi adhereixin. 



Reducció de la taxa de gestió 
d’escombraries 

Reducció de la taxa d’escombraries pels majors de 65 
anys, sempre i quan es compleixin les bases i requisits 
d’acord amb l’Ordenança Municipal.

Impost de vehicles de tracció mecànica

Les persones que certifiquin una minusvalidesa igual o 
superior al 33%, estan exemptes de pagar l’impost 
de circulació del seu vehicle o del destinat al seu 
transport, d’acord amb l’Ordenança Municipal.

Cinema: 
descompte d’un 30% en l’entrada

El Cinema de Tous compta amb un 
descompte del 30% en l’entrada 
per a la gent gran. 
L’entrada normal és de 7 euros, 
doncs amb el carnetGRANdetous 

podreu gaudir de les pel·lícules per 
només 5€.  

Teatre: descompte i acompanyament

El Teatre Nu ofereix descomptes 
en les entrades de les diferents 
funcions que presenten, així com 
l’acompanyament per a qui ho 
necessiti.

Excursions: 
descomptes segons el cost de l’activitat

L’Ajuntament de Tous organitza sortides 
al llarg de l’any adreçades 

a totes les edats, però amb el 
carnetGRANdetous podreu 
gaudir de descomptes en el preu 
d’aquestes.

Tous en família

El programa de teatre familiar #TousEnFamilia proposa 
al llarg de l’any diverses obres teatrals, el primer 
acompanyant amb carnetGRANdetous tindrà un 
descompte del 10%. 

Piscina

Vine a remullar-te a la Piscina de 
Tous durant els mesos d’estiu de 
forma totalment gratuïta. 
El carnetGRANdetous permet 
que gaudeixis de l’abonament gratuït 
d’aquest equipament. Caldrà que presentis el carnet a 
l’hora de fer-te l’abonament.

Aula de Formació

L’Aula de Formació ofereix un 
ventall de cursos a realitzar al 
llarg de l’any. Aquest servei 
disposa de cursos i tallers per 
a totes les edats. 
Aquest curs 2019/2020, hi ha moltes 
activitats adreçades a la gent gran. 
Consulta l’Aula Municipal de Formació. Amb el 
carnetGRANdetous tindràs un descompte del 10%. 

Treballadora social

Els Serveis Socials d’Atenció Primària tenen com a funció la 
detecció i prevenció de situacions de risc social o de mancança. 
També proporcionen la informació i els tràmits necessaris. 
Servei gestionat pel Consell Comarcal de l’Anoia.

Teleassistència

Consisteix en la instal·lació d’un aparell al domicili que a través 
del telèfon connecta la persona amb una central receptora, amb la qual 
es pot comunicar en cas d’urgència només prement un botó. 
Aquest servei és d’atenció permanent les 24 hores del dia i 365 dies a l’any. 
Des de la central receptora s’atenen les consultes i, si escau, s’activa el recurs 
més adequat a la situació: localitzar familiars, serveis mèdics, policia, etc. 
Té un coopagament de 5 euros i per sol·licitar-ho cal adreçar-se a 
l’Ajuntament i contactar amb la treballadora social.

Ajuda a domicili

El servei d’ajuda al domicili ofereix suport per a 
realitzar tasques al domicili de la persona dependent. 
Aquest servei cal demanar-lo a l’Ajuntament i contactant amb
la treballadora social i s’atorgarà segons valoració de cada cas.

Arranjament de la llar

El Programa d’Arranjament d’Habitatges tracta de reformes per a l’adaptació de banys o cuines amb la 
finalitat de promoure l’autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les persones grans 
i/o amb discapacitat, per tal de garantir les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, d’habitabilitat i 
eficiència energètica mínimes dels habitatges. 
Consulteu les condicions a la treballadora social.

Servei de fisioteràpia 
(amb preu especial presentant el carnetGRANdetous)

- Martí Compte - 699 128 917
- Inès Vallès - 687 001 920
- Desmari Campo - 615 616 946

Servei de Podologia 
(amb preu especial presentant el carnetGRANdetous)

- Núria Rafeca - 699 128 917

Per poder obtenir aquests avantatges caldrà presentar el teu carnet, així com el DNI 
(en alguns casos) per comprovar-ne la veracitat. 

Altres Serveis amb preus especials 
amb el carnetGRANdetous

Contacte: Judith Sánchez
Horari: Dilluns i Dijous de 9.00 a 13.00h
Telèfon: 93 809 60 02 (Cal cita prèvia)
Ajuntament de Sant Martí de Tous: 
Plaça de la Independència, 1

• Activitats d’entreteniment: 
   els dilluns a Cal Frarés
• Fem labors: 
   els dilluns a Cal Frarés
• Curs de Country: 
   els dilluns i dimarts a Cal Frarés
• Gimnàstica de manteniment: 
   els dimarts al Casal de Tous 
• Pintura i manualitats: 
   els dijous al Safareig  
• Tallers de memòria activa i agilitat mental: 
   els divendres a Cal Frarés


