Esplai municipal de la gent gran de
Buenos Aires
El trobem situat al barri que li dona nom, Avinguda Fèlix Duran i Cañameras número 5.
Edifici de dues plantes, inaugurat a l’any 1986, amb l’objectiu inicial de què els avis i àvies de Martorell poguessin
disposar d’un espai propi on gaudir del seu temps d’oci en companyia.
L’Esplai és un centre públic municipal destinat a persones jubilades o pensionistes que hagin fet els 55 anys i siguin
residents i empadronats al municipi. L’Ajuntament de Martorell pot gestionar els esplais d’avis d’acord amb
qualsevol de les formes i modalitats admeses per la legislació en matèria de règim local. El seu ús és gratuït i lliure.
L’Esplai Buenos Aires està obert pràcticament tots els dies de l’any, excepte alguns festius que es poden consultar
al calendari del centre en aquesta mateixa pàgina. Compta amb un servei de consergeria.
El seu horari de funcionament és:
De dilluns a diumenge de 10 a 12:30h
De dilluns a diumenge de 16 a 19:30h
El mes d’agost obre només a les tardes.
A la planta baixa es troba l’espai de l’Associació de gent gran de l’Esplai de Buenos Aires que aporta una bona part
de les activitats que es desenvolupen, i per a les quals, cal ser soci.
En aquesta planta també es troba el servei de dinamització dels Esplais municipals de la gent gran que ofereix
informació sobre les activitats en curs i les desenvolupa d’acord amb les Associacions dels Esplais i la Unitat per a
la gent gran activa de Martorell.
A la primera planta .
L’espai de la Unitat per a la Gent Gran Activa, emmarcada en el Departament de Benestar Social i de la qual
depenen els Esplais de la gent gran, sent responsable de l’execució de les diferents actuacions del Pla per a la
Gent Gran de Martorell. També desenvolupa el treball social mitjançant l’atenció individual, la creació i
l’apoderament de grups amb objectius de caire comunitari. La Unitat exerceix com a Secretaria Tècnic de la Taula
de la gent gran de Martorell.
També es troba l’Oficina del projecte Bon Veïnatge - Gent Gran que compta amb una xarxa comunitària de
farmàcies, òptiques, botigues, entitats, etc., implicades en la detecció de persones grans vulnerables i amb
l’objectiu de “facilitar que les persones grans que ho desitgin puguin romandre a la seva llar al màxim de temps
possible” amb el suport del projecte i les entitats de voluntariat que hi col·laboren.
En tots els casos es pot consultar més informació del seu funcionament en aquesta pàgina.
Altres
Una part de l’espai de la primera planta està cedida a l’Associació de Malaltas d’Alzheimer (AMA) i l’Associació de
Puntaires de Martorell. Ambdues associacions també organitzen diferents activitats formatives i sòcio-culturals
dirigides al mateix col·lectiu. Hom pot demanar informació al llarg de l’horari de funcionament del centre.
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