
MENJADOR PER                                                       A LA 

GENT GRAN 

AL CASAL DE LA 

GENT GRAN DE 

SANTA EUGÈNIA - 

GIRONA 

  una alternativa a dinar   

  sols a casa   



El menjador té per objectiu facilitar a les persones 

grans dinar amb companyia d’altres. El servei 

combina dos objectius. Per una banda un espai de 

menjador amb una clara funció social, facilitant 

un nou espai de relació i per altra oferir la 

possibilitat de gaudir d’un dinar saludable i 

equilibrat. 

 
El menjador està situat a la segona planta del 

Casal de la Gent Gran de Santa Eugènia, a la 

plaça Leonor Joher i Besalú amb una capacitat 

per a 30 persones. Per anar-hi a dinar cal tenir 

més de seixanta anys, ser jubilat i estar 

empadronat a      Girona. 

 

Criteris bàsics d’admissió 
Persones majors de 60 anys 

En el cas de 60-65 anys, han de percebre una 

pensió que no els permeti treballar. 

Cal estar empadronats a Girona 

Documentació per donar-se d’alta al servei: 

Cal portar el DNI 

 

Informació destacada 
Menjador per a persones grans 

Horari: de dilluns a divendres a les 13.30 h 

Ubicat al Casal de la Gent Gran de Santa 

Eugènia 

Places disponibles: 30 

Preu: 3 € àpat 

Cal fer reserva i e l  pagament és diari.  

 

Horari d’atenció, informació i reserves 
De dilluns a divendres de 9 a 14h 

Reserves presencials o per via telefònica 

Telèfon: 972 227 814 

Adreça: Plaça Leonor Joher  i Besalú nº 3, 3ra 

Planta,  

Girona 
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NOU MENJADOR PER
A LA GENT GRAN
A L’ESPAI CÍVIC
MERCADAL - GIRONA

una alternativa a dinar
sols a casa



El menjador té per objectiu facilitar a les persones 
grans dinar amb companyia d’altres. El servei 
combina dos objectius. Per una banda un espai de 
menjador amb una clara funció social, facilitant 
un nou espai de relació i per altra oferir la 
possibilitat de gaudir d’un dinar saludable i 
equilibrat.
 
El menjador està situat a l’Espai Cívic Mercadal, a 
la plaça Jordi de Sant Jordi  amb una capacitat per 
a 20 persones. Per anar-hi a dinar cal tenir més de 
seixanta anys, ser jubilat i estar empadronat a 
Girona.

Criteris bàsics d’admissió
Persones majors de 60 anys
En el cas de 60-65 anys, han de percebre una 
pensió que no els permeti treballar.
Cal estar empadronats a Girona
Documentació per donar-se d’alta al servei:
Cal portar el DNI 

Informació destacada
Menjador per a persones grans
Horari: de dilluns a divendres a les 13.30 h
Ubicat a l’Espai Cívic Mercadal
Places disponibles: 20
Preu: 3 € àpat
Cal fer reserva i pagament com a mínim el dia 
abans de fer ús del Servei de menjador

Horari d’atenció, informació i  reserves
De dilluns a divendres de 10 a 12 h i de 16 a 18 h
A l’Espai Cívic Mercadal
Reserves presencials o per via  telefònica
Telèfon: 972 419 051 
Adreça: Plaça Jordi de Sant Jordi, 1 baixos, Girona
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