1‐Obxecto
Dende a Concellería de servizos sociais e discapacidade do Concello de Monforte de Lemos retó‐
manse as actividades do proxecto "Activa Monforte" no ano 2017, a desenvolver nos meses de abril,
maio e xuño, o cal ten a finalidade de favorecer o envellecemento activo das persoas maiores, promo‐
ver a participación social da poboación , posibilitar espazos de encontro interxeracional e dinami‐
zar os núcleors ruraris a través do desenvolvemento de actividades socioculturais, recreativas e for‐
mativas.
2‐Actividades e prazas convocadas nas parroquias
Existen un total de 212 prazas GRATUITAS para as persoas participantes.
Actividades:
Ximnasia,memoria,risoterapia,manualidades e cestería

PROGRAMA “ACTIVA” MONFORTE
ABRIL — XUÑO 2017

3‐Requisitos para participar nas actividades

Estar empadroado no Concello de Monforte de Lemos

Residir na parroquia onde se convoca a actividade.

Non ter praza asignada nas actividades programadas para o mesmo período no centro cívico
social municipal.

Non presentar alteracións e comportamento que poidan alterar o normal funcionamento da
actividade, nin padecer enfermidade transmisible con risco de contaxio.No caso de participar en
actividades que requiran actividade física,non padecer doenza que poida ocasionar risco para a
saúde.
De forma excepcional, e previa valoración dos servizos sociais, poderase eximir dalgún dos requisitos
establecidos de forma xeral.
3‐Prazo e lugar da solicitude
Para participar na actividade programada na parroquia dirixirse o Alcalde/esa pedáneo/a da parroquia
de residencia para proceda a anotar na actividade. O prazo estará aberto 21/03/2017 e ata cubrir pra‐
zas ofertadas en cada actividade. Previo o inicio da actividade a persoa responsable da parroquia pasa‐
rá un listado de persoas participantes para realizar comprobación cumprimento requisitos e confirmar
a asignación da praza.
5‐Condicións
 No caso de que a demanda sexa superior á oferta de prazas na parroquia elaborarase unha lista de
agarda na actividade ,que no caso de producirse algunha vacante, será chamada por orde de prela‐
ción na lista.
 Producirase a baixa da actividade e a perda de dereitos automaticamente no caso de que a persoa
participante acumule 3 faltas sen xustificar.
 O Concello reservarase o dereito de anulación de calquera das actividades se non existise o nú‐
mero de inscricións suficientes ao inicio das mesmas, asi como adoitar decisións en prol dun axeita‐
do desenvolvemento das actividades.
 As persoas participantes deberán levar o material requirido na actividade escollida.
6– Observacións
DIAS NON LECTIVOS
ABRIL: 13,14(Semana santa),18(festivo local)
MAIO: 1(día do traballo),17(Letras galegas)
XUÑO: 13(festivo local)

ACTIVIDADES NAS PARROQUIAS
-LOCAIS

SOCIAIS

ACTIVIDADES GRATUÍTAS PARA OS/AS VECIÑOS/AS :

MÁIS INFO: NOS SERVIZOS SOCIAIS COMUNITARIOS
1ª PLANTA DO CENTRO CIVICO‐SOCIAL
PASEO DO MALECÓN S/N
982 416 541

ACTIVIDADES NAS PARROQUIAS
ACTIVIDADES PARROQUIAS
ABRIL‐XUÑO
XIMNASIA

PARROQUIAS

Nº PRAZAS

DÍAS Á SEMANA

DATA INICIO

DATA FIN

Lugar

SINDRAN

15

Sábados

01/04/2017

24/06/2017

A PENELA

15

Luns de 16,30‐17,30/Xoves de 17,30‐18,30

03/04/2017

29/06/2017

DISTRIZ

15

Martes e xoves de 20,00‐21,00h

04/04/2017

29/06/2017

A VIDE

15

Martes e xoves de 18,45‐19,45h

04/04/2017

29/06/2017

SEOANE

15

Mércores e venres de 16,00‐17,00h

05/04/2017

28/06/2017

SAN JULIAN DE TOR

15

Mércores e venres de 17,30‐18,30h

05/04/2017

28/06/2017

LOCAIS SOCIAIS

SANTA MARIÑA

20

Luns de 18,30‐20,30h

03/04/2017

26/06/2017

DAS PARROQUIAS

REIGADA

20

Martes de 18,15‐20,15h

04/04/2017

27/04/2017

BAAMORTO

20

Martes de 11,00‐13,00h

04/04/2017

27/04/2017

RISOTERAPIA

AS FONTES DE REIGADA

20

Mércores DE 20,30‐22H

05/04/2017

28/04/2017

MANUALIDADES

CANEDA

10

Mércores 18,30‐20,30

05/04/2017

28/04/2017

CHAO FABEIRO

10

Luns 18‐20H

03/04/2017

26/06/2017

RIBASALTAS

10

Venres de 16,00‐18,00H

07/04/2017

30/06/2017

PIÑEIRA

12

Luns de 18,00‐21,00h

03/04/2017

26/06/2017

MEMORIA

CESTERIA

DIAS NON LECTIVOS
ABRIL: 13,14

INSCRIPCION:
NO LOCAL SOCIAL CORRESPONDENTE

(Semana santa), 18(festivo local)
MAIO: 1(día do traballo),
17(Letras galegas)
XUÑO: 13(festivo local)

DA PARROQUIA O DÍA DE CLASES

