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PRESENTACIÓ 

 

La Regidoria de Participació assumeix les competències municipals per a la 
gent gran des de febrer de 2013. 
 
.Des del Pla de la Gent Gran es creu en el potencial de la gent gran, per això 
desenvolupa polítiques que afavoreixin la vida activa a la ciutat, i sobretot el  
traspàs de les seves vivències a la joventut.  
 
S’ofereix un ventall ampli d’activitats que tant contemplen la participació 
activa en la vida cultural i social, la presència social de la gent gran 
mitjançant la conscienciació, la informació, la formació i, especialment, les 
relacions intergeneracionals, afavorint valors com la convivència, la 
tolerància i la participació entre generacions.  
 
El Pla de la Gent Gran té com a missió anar cap a una societat per a totes 
les edats, promovent un envelliment actiu, intergeneracional, participatiu i 
positiu. 
 
Els objectius generals del Pla de la Gent Gran són: 
  

o Reconèixer la importància social de les persones grans en la 
construcció de la societat present i futura. 

o Fomentar una concepció positiva de l’envelliment trencant els 
estereotips. 

o Fomentar la relació, la convivència i la participació de la gent gran de 
la ciutat a través de l’organització d’activitats que promocionin el gust 
per la cultura i afavoreixin un lleure creatiu i participatiu. 

o Reconèixer la contribució de les persones grans a tots els nivells del 
teixit social, amb la revaloració d’aquesta etapa de la vida, propiciant 
espais de participació i de desenvolupament d’un rol actiu. 

o Potenciar projectes que promoguin les relacions intergeneracionals i 
que fomentin la participació social i l’envelliment actiu de la 
ciutadania. 

o Propiciar l’intercanvi de recursos i aprenentatges entre les 
generacions grans i joves per aconseguir beneficis individuals i 
socials. 

o Promocionar nous mètodes per afrontar els canvis amb major qualitat 
de vida. 
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PUNT D’INFORMACIÓ, ASSESSORAMENT I ACOMPANYAMENT 
  
 
L’Ajuntament ofereix uns espai continu d’assessorament i acompanyament 
individual o col·lectiu per a les entitats i associacions de gent gran de la 
ciutat, en totes aquelles qüestions o necessitats que tinguin i que des de 
l’administració se’ls pugui donar suport. 
 
La relació i comunicació amb les entitats de gent gran és fluïda i constant 
durant tot l’any, fet que possibilita que el punt d’atenció esdevingui de 
referència i d’utilitat en els àmbits de la informació, assessorament i 
acompanyament durant el processos requerits.   

 
Objectiu PAM: 

 
“Potenciarem la participació activa i la qualitat de vida de la gent gran” 

 
Objectius específics: 
 

a) Potenciar que la gent gran disposi de més espais i equipaments. 
b) Consolidar la Mesa de la Gent Gran com a espai de debat i participació i donar la 

millor resposta possible als temes que es consensuïn. 
c) Visualitzar la participació social de la gent gran mitjançant programes a Canal Blau. 
d) Programar activitats culturals, de lleure, de salut... adreçades a gent gran. 
e) Millorar els descomptes i les bonificacions en els serveis municipals per a persones 

grans. 
f) Fomentar l’ús del Carnet Actiu amb descomptes associats en àmbits cultural, 

mobilitat, establiments comercials, entre d’altres. 
g) Continuar i fomentar les accions intergeneracionals de trobada entre les persones 

grans i els infants i joves. 
h) Continuar i fomentar la recuperació de la memòria col·lectiva de la ciutat mitjançant 

el taller La història a les nostres mans i el programa La memòria del futur. 
i) Continuar organitzant els tallers de transmissió de la memòria històrica local a les 

escoles i instituts en el marc del Pla d’Animació Educativa. 
j) Participar en la Comissió de la Memòria. 
k) Potenciar l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) en l’àmbit de 

la gent gran. 
l) Donar suport a les entitats de gent gran de la ciutat mitjançant convenis i 

subvencions. 
  

Accions: 
� Punt d’informació, assessorament i acompanyament 
� Programació d’activitats als Casals de Gent Gran 
� Primavera i Tardor Activa 
� Taller història a les nostres mans 
� La memòria del futur 
� Missives entre generacions 
� Mesa de la Gent Gran 
� Mostra d’Entitats de la Gent Gran 
� Carnet Actiu 
� Formació ús tecnologies TIC’s 
� Concurs literari Moments viscuts amb els nostres grans adreçat a secundària 
� Ballem 
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PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ALS CASALS DE GENT GRAN 
 
 
La ciutat comptava fins final d’any amb un únic espai on programar 
activitats per a la gent gran, el Casal municipal de Can Pahissa, però amb la 
signatura del conveni de col·laboració amb Caixa Penedès, s’aconseguia que 
VNG comptés amb un nou casal de gent gran, l’antic Casal de gent gran de 
Caixa Penedès, que passava a ser gestionat directament per l’Ajuntament 
amb el nom de Casal Municipal de Gent Gran de Vilanova i la Geltrú. 
 
Les dimensions i distribució del nou equipament públic, amplia i molt les 
possibilitats de dinamització i de programació d’activitats adreçades a la 
gent gran.   
 
 
 
LA MEMÒRIA DEL FUTUR  
 

 
La Memòria del Futur, és un programa 
que afavoreix les relacions 
intergeneracionals.  
 
Aquest programa va néixer partint de 
l’argument que les persones grans són 
portadores de vivències i records de fets 
passats que cal preservar i transmetre.  
 
 

L’objectiu del programa La Memòria del Futur és el de recuperar la memòria 
col·lectiva de la nostra ciutat i trametre-la als infants i joves vilanovins i 
vilanovines.  
 
Anualment es publicava un llibre que es nodria del recull d’història que es 
realitza al taller La història a les nostres mans (integrat pel Grup de dones 
amb memòria) i pel testimoniatge d’altres vilanovines i vilanovins.  
 
El llibre s’acompanya amb material pedagògic dirigit a primària i secundària, 
per a fer tallers que s’ofereixen en el PAE 
 
Fins ara s’han elaborat els següents volums: 
 
Volums de la col·lecció Material pedagògic  Adreçats a  

1. Família i guerra  Complementat amb DVD, 

recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

2.L’esport. Història i records Complementat amb DVD, 

recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 
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3.Sobreviure  

 

Complementat amb DVD, 

recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

4. El Pa de cada dia Complementat amb DVD, 

recull testimonis 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

5. D’abans i d’ara: jocs, 

joguines i cançons 

Complementat amb  fitxes 

pedagògiques 

P5, 1r, 2n i 3r 

6.Fes-me’n cinc cèntims de...  Complementat amb un joc 

de cartes 

4rt, 5è i 6è de Primària 

7.Els nostres records 

d’escola 

Complementat amb un joc 

interactiu 

3r, 4t d’ESO i Batxillerat 

8.Viatges de la memòria: 

entre fum i carbó 

Complementat amb un 

DVD, recull de testimonis 

ESO i batxillerat 

9. Vols ballar ? Complementat amb un 

DVD,  recull de testimonis 

ESO i batxillerat 

10. Tardes de cinema  

 

Complementat amb un 

DVD recull de testimonis 

ESO i batxillerat 

 DVD: La Memòria del 

Futur: un grapat de 

memòries 

ESO i batxillerat 

 

Tallers realitzats durant el curs escolar 2012-2013: 

Inscripcions realitzades a Programa d'Animació Educativa 2012-2013 
 

Nom Activitat Escola Num. 
Alumnes 

Nivell 

La Memòria del Futur: Els nostres 
records d'escola 

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
ESO 

La Memòria del Futur: Els nostres 
records d'escola 

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
ESO 

La Memòria del Futur: Els nostres 
records d'escola 

Col·legi Divina Providència 25 Ed. secundària - 2n 
ESO 

La Memòria del Futur: Els nostres 
records d'escola 

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
ESO 

La Memòria del Futur: Els nostres 
records d'escola 

Col·legi Divina Providència 25 Ed. secundària - 1r 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Escola Pia VNG 30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Col·legi Divina Providència 26 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Joaquim Mir 30 Ed. secundària - 4t 
ESO 
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La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Escola Pia VNG 30 Ed. secundària - 2n 
batx. 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Joaquim Mir 30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Joaquim Mir 30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Joaquim Mir 30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Joaquim Mir 30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Dolors Mallafré i 
Ros 

30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Escola El CIM 27 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Escola El CIM 27 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Família i 
Guerra, Esport, Sobreviure, Pa de 
cada dia  

Institut Dolors Mallafré i 
Ros 

30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur: Fes-me'n cinc 
cèntims...  

Escola L'Arjau 23 Ed. primària - 5è 

La Memòria del Futur: Fes-me'n cinc 
cèntims...  

Escola L'Arjau 24 Ed. primària - 5è 

La Memòria del Futur: Fes-me'n cinc 
cèntims...  

Escola El Margalló 30 Ed. primària - 4t 

La Memòria del Futur: Fes-me'n cinc 
cèntims...  

Escola Llebetx 20 Ed. primària - 5è 

La Memòria del Futur:Tardes de 
cinema  

Col·legi Divina Providència 25 Ed. secundària - 3r 
ESO 

La Memòria del Futur:Tardes de 
cinema  

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur:Tardes de 
cinema  

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur:Tardes de 
cinema  

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur:Tardes de 
cinema  

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 4t 
ESO 

La Memòria del Futur. Viatges de la 
memòria: entre fum i carbó 

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

La Memòria del Futur. Viatges de la 
memòria: entre fum i carbó 

Institut F.X. Lluch i 
Rafecas 

30 Ed. secundària - 1r 
batx. 

 TOTAL ALUMNES: 852  
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EL TALLER LA HISTÒRIA A LES NOSTRES MANS. 
GRUP DE DONES AMB MEMÒRIA 
 
 

 
És  tracta d’un taller d’història oral 
format per aproximadament una 
seixantena de dones grans i que 
enguany compleix 14 anys de la 
seva creació.  
 
És doncs, una experiència de treball 
i de grup plenament consolidada.  
 
Aquest grup, des de fa tres cursos 
es troben a una aula de la UPC, els dimarts de 17.30h a 19h.  
 
El taller té una durada equivalent a la del curs escolar. En cada curs lectiu 
es plantegen nous objectius de recerca. Setmanalment es construeix, i fruit 
d’aquest treball és la col·lecció La Memòria del Futur que es basa en la 
recuperació de la memòria local  i sobretot amb la mirada de dona.  
 
Bona part del seu treball queda reflectit en els volums i el material 
pedagògic que cada any s’editen dins de la col·lecció La Memòria del 
Futur. 
 

 

 

LES MISSIVES ENTRE GENERACIONS 
 

 
 

Pel que fa al programa de relacions 
intergeneracionals, Missives entre 
generacions és un programa de relació 
entre persones grans amb incapacitats 
motrius, lleus demències, pacients de 
llarga estada, etc., dels centres 
col·laboradors (Hospital de Sant Antoni 
Abat, Casa d’Empara, Centre Cugat 
Residencial i Residència Santa Teresa) i 
infants de 4t i 5è de Primària d’escoles de 
Vilanova i la Geltrú. 

 
El programa es dóna a conèixer a totes les escoles a través del Programa 
d’Activitats Escolars (PAE), que ofereix l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
anualment, a partir del mes de setembre.  
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El programa s’inicia el mes de novembre amb una visita per part de la 
responsable tècnica de les Missives de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
als grups classe. En el decurs d’aquesta visita s’introdueix i s’explica als 
infants la finalitat del programa i les especificitats dels avis i àvies: què és 
una demència, què suposa i com es desenvolupa, i s’intenta fomentar el 
voluntariat d’atenció a les persones grans. 
 

L’intercanvi és realitza de manera fixa en unes dates especials: Nadal, 
Carnaval i Sant Jordi. Tot i que sempre que es vulgui es pot realitzar 
intercanvi lliure de trameses.  
 
El programa es clou amb la festa de final de curs, que es fa a les 
residències, a finals del mes de maig. Aquest acte suposa la possibilitat de 
conèixer-se personalment entre uns i altres i és un dels moments més 
emotius. Els infants preparen espectacles per als més grans i els més grans 
també preparen sorpreses per als infants i el berenar de convit. A partir 
d’aquesta experiència s’estableixen vincles de solidaritat, alegria, conversa i 
afecte. 
 
El nombre d’escoles i grups classe que sol·liciten participar de les Missives 
creix cada any. 
 
Durant el curs 2012-2013 s’han mantingut 6 intercanvis entre 6 escoles i 6 
centres de gent gran. Escoles participants: La Ginesta, Volerany, 
Cossetània, Llebetx, Pompeu Fabra i Arjau. Total infants participants: 266 
alumnes de 4rt i 5è. 
 

Centres de gent gran participants: Centre de Dia Masbau, Centre de Dia  
Capi, Residència Els Josepets, Residència Cugat Residencial, Casa d’Empara, 
Residència Hospital de Sant Antoni. Total gent gran que ha pres part: 295 
 
 
 
PRIMAVERA I TARDOR ACTIVA 
 
 
L’objectiu és programar activitats lúdiques per a la gent gran que 
afavoreixin l’envelliment actiu i saludable, que millorin la qualitat de vida i 
que en preservin l’experiència i el bagatge.  
 
Per promoure i facilitar aquest envelliment actiu, des de l’Ajuntament, i 
conjuntament amb les entitats de l’àmbit de gent gran, es realitza la 
Primavera activa i la Tardor activa, que inclouen tot un seguit de 
xerrades, tallers, exposicions, visites culturals, caminades saludables, etc. 
 
Pel que fa a la temporalització, les activitats de la Primavera activa es 
realitzen entre els mesos de març i juny, i pel que fa a la Tardor activa la 
programació va d’octubre a novembre.  
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Detall de les activitats realitzades: 
 
Primavera Activa 2013: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARÇ 

Cicle de passejades per a la Gent Gran: Entorns propers a la ciutat 
de Mataró.   
Dijous 21 de març de 8.30 a 17 hores. A càrrec del departament d’Esports. 
 
Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament  
Dissabte 23 de març de 12 a 13 hores. A càrrec del departament de 
Participació. 
 
Caminades temàtiques familiars: Contes de Vilanova i la Geltrú. 
Adreçada a gent gran i els seus familiars 
Diumenge 24 de març a les 10 hores. A càrrec de Font’s Adventure.  
 
Xerrada 
La pèrdua i els processos de dol 
Dimarts 26 de març a les 16h. A càrrec de la Creu Roja. 
 
Ballem! 
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 31 de març a les 18.30h. A càrrec del Foment Vilanoví 
 
ABRIL 
 
Caminades temàtiques: Cata de cava i vins al cim. 
Adreçada a gent gran i els seus familiars. 
Diumenge 5 d’abril a les 9.30h. A càrrec de Font’s Adventure. 
 
Visita Cultural 
Exposició: Miquel Armengol. Transicions. Els setanta a Espanya, els 
Estats Units i la Xina.  
Dimarts 9 d’abril  
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Mesa de la Gent Gran 
Trobada amb representants d’entitats de gent gran de la ciutat 
Dimecres 17 d’abril de 10 a 12h 
 
Taller  
Primers auxilis 
Dues sessions, 17 i 24 abril de 16 a 17.30h. A càrrec de la Creu Roja. 
 
Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament  
Dissabte 20 d’abril de 12 a 13 hores. A càrrec del departament de 
Participació. 
 
Cicle de passejades per a la Gent Gran 
Entorns propers a Vilanova i la Geltrú 
Dimecres 24 d’abril a partir de les 8.30 i fins les 17h. 
 
Concert 
A una sola veu. Trobada de corals 
Concert de corals d’entitats de gent gran de Vilanova i la Geltrú  
Dijous 25 d’abril  a les 17h 
A l’Auditori Eduard Toldrà (c. d’Olesa de Bonesvalls, 8) 
Col·laboren: Cor Les Veus de l’Aula de l’Aula d’Extensió Universitària de la 
Gent Gran, Coral de l’Associació de Gent Gran L’Esplai “La Caixa”, Coral 
L’Albada de Can Pahissa i Coral de Gent Gran de Mar. 
Organitza: Regidoria del Pla de la Gent Gran 
 
Ballem! 
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 28 d’abril a les 18.30h. A càrrec del Foment Vilanoví. 
 
MAIG 
 
Caminades temàtiques familiars: Arts de pesca de Vilanova i la 
Geltrú. 
Adreçada a gent gran i els seus familiars 
Diumenge 5 de maig a les 10 hores. A càrrec de Font’s Adventure.  
 
Visita guiada al refugi de sota l’església de Sant Antoni Abat 
Dissabte 11 de maig a les 10h. A càrrec del departament de Participació.  
 
Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament  
Dissabte 18 de maig de 12 a 13 hores. A càrrec del departament de 
Participació. 
 
Xerrada  
Economia domèstica, gestió del nostre pressupost: És possible 
reduir despeses? 
22 de maig a les 17.30 a Can Pahissa. A càrrec de l’OMIC i la Diputació de 
BCN. 
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Visita cultural 
Museu Memorial de l’Exili de la Jonquera 
Divendres 24 de maig de 7.30 a 18.30h 
 
Ballem! 
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 28 de maig a les 18.30h. A càrrec del Foment Vilanoví. 
 
JUNY 
 
Visita guiada al refugi de sota l’església de Sant Antoni Abat 
Dissabte 8 de juny a les 10h. A càrrec del departament de Participació.  
 
Iniciació a la tècnica de marxa nòrdica a les platges (dins l’aigua) + 
dinar sardinada al Molí de Mar. 
Dijous 13 de juny a les 10h. A càrrec de Font’s Adventure. 
 
Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament  
Dissabte 15 de juny de 12 a 13 hores. A càrrec del departament de 
Participació. 
 
Acta fi de curs Grup de Dones amb Memòria 
Dimarts 18 de juny a les 18h. 
 
Xerrada 
Prevenció de caigudes i accidents a la llar 
Dijous 20 de juny de 16 a 17.30h. A càrrec de la Creu Roja. 
 
Ballem! 
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 30 de juny a les 18.30h. A càrrec del Foment Vilanoví. 
 

 

 

Tardor Activa 2013: 
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SETEMBRE 
 
Inici del Taller La Història a les nostres mans 
Dimarts 17 de setembre a les 17.30h.  
 
Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament, adreçada a la gent 
gran i els seus familiars. 
Dissabte 21 de setembre a les 12 h. A càrrec de Participació. 
 
Ballem!   
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 22 de setembre de les 18.30 a les 21h. A càrrec del Foment 
Vilanoví 
 
Visita a les caves del Celler Can Pujol 
Dissabte 28 de setembre a les 11h. A càrrec de Participació. 
 
OCTUBRE 
 
1a Mostra d’entitats de Gent Gran de la ciutat 
Dia Internacional de la Gent Gran 
Dimarts 1 d’octubre a partir de les 10h a la Plaça de la Vila.   
 
Caminades temàtiques familiars + Visita caves i vermut al Celler Can 
Pujol. Adreçada Can Pujol, adreçada a gent gran i els seus familiars 
Diumenge 13 d’octubre a les 10h. A càrrec de Font’s Adventure. 
 
Mesa de la Gent Gran 
Trobada amb representants d’entitats de Gent Gran de la ciutat 
Dijous 17 d’octubre de 10 a 12h.   
 
Visita guiada al Refugi de sota l’església de Sant Antoni Abat, 
adreçada a la gent gran i els seus familiars. 
Dissabte 19 d’octubre a les 9.30h. A càrrec de Participació. 
 
Inauguració exposició obres presentades i entrega de premis del 
Concurs Fotogràfic del Dia Internacional de la Gent Gran 
Dilluns 21 d’octubre a les 18h. A càrrec del dep. de Participació. 
 
Ballem!   
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 27 d’octubre de les 17.30 a les 20h. A càrrec del Foment Vilanoví. 
 
NOVEMBRE 
 
Visita guiada al Refugi de sota l’església de Sant Antoni Abat, 
adreçada a la gent gran i els seus familiars. 
Dissabte 9 de novembre a les 9.30h. A càrrec del dep. de Participació. 
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Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament, adreçada a la gent 
gran i els seus familiars. 
Dissabte 16 de novembre a les 12 h. A càrrec del dep. de Participació. 
 
Assistència assaig general Banda de Música Municipal 
A càrrec de l’Escola i Conservatori de Música Mpal.   
 
Taller 
Com fem del canvi una oportunitat?  Com potenciar les nostres 
capacitats i habilitats per millorar les relacions? 
Dies 5, 7, 12, 14 i 19 de novembre de 9.30 a 11.30h.  
 
Visita a les caves del Celler Can Pujol 
Dissabte 23 de novembre a les 11h. A càrrec de Participació. 
 
Caminades temàtiques familiars 
Marxa nòrdica + visita caves, degustació i botifarra a la brasa al 
Celler Can Pujol   
Dijous 28 de novembre a les 10h. A càrrec de Font’s Adventure. 
 
Especial Ballem!   
Posa el teu granet de sorra per ajudar a omplir el Banc de Queviures 
Cicle de Balls de Saló: “Ball Gent Gran Solidària” + Xocolatada 
Diumenge 24 de novembre de les 17.30 a les 20h. Al Foment Vilanoví.  
Aportació solidària d’aliment com oli, arròs, conserves, tomàquet envasat, 
cacau en pols, galetes, cereals, llet o melmelada. En col·laboració amb la 
Mesa d’Entitats Socials de Vilanova i la Geltrú. 
 
DESEMBRE 
 
Taller de maquillatge  
Posa’t guapa!!! 
Dimecres 11 de desembre. Dos grups, un de 10 a 12h i l’altre de 17 a 19h. 
al Centre Cívic La Sardana.  
 
LATIN BAND en concert per a la Gent Gran 
Dijous 12 de desembre a les 18h. A càrrec de l’ Escola Municipal i 
Conservatori de Música Mestre Montserrat  
 
Visita guiada a la part noble de l’Ajuntament, adreçada a la gent 
gran i els seus familiars. 
Dissabte 14 de desembre a les 12 h. A càrrec de Participació. 
 
Ballem!   
Cicle de Balls de Saló 
Diumenge 15 de desembre de les 17.30 a les 20h. A càrrec del Foment 
Vilanoví.  
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Caminades temàtiques 
Adreçada a gent gran: Fi de curs + recepció de l’alcaldessa a Can 
Papiol  
Dijous 12 de desembre d’11 a 13.30h. A càrrec de Font’s Adventure.  
 
Visita a les caves del Celler Can Pujol 
Dissabte 21 de desembre a les 11h. A càrrec de Participació 
 
 
 
MESA DE LA GENT GRAN 
 
 
La Mesa de la Gent Gran és un espai de participació de la gent gran on, 
mitjançant trobades, es pretén gaudir d’un marc de reflexió i debat entre 
l’administració local i les diferents entitats que representen el col·lectiu de la 
gent gran de la ciutat.  
 
Un espai per discutir i aportar propostes interessants i, a la vegada, oferir 
resposta a consultes i inquietuds.  
 
Aquesta vol ser una fórmula àgil, directe i oberta per posar de manifest els 
coneixements i l’experiència que en temes de ciutat tenen el col·lectiu de la 
gent gran. 
 
La dinàmica de treball s’instrumenta mitjançant: 
 
- reunions preparatòries de treball,  prèvies a la Mesa i en les quals 
s’elabora l’ordre del dia. 
 
- Mesa de la Gent Gran, que se celebra dues vegades l’any i estan 
emmarcades en la Primavera i la Tardor Activa. 
 
Es tracten temes d’interès del col·lectiu de la gent gran proposats per 
representants de les entitats i/o pel Pla de la Gent Gran. 
 
Durant l’any 2013 s’han realitzat les trobades següents: 
 

- Mesa de la Gent Gran, en el marc de la Primavera Activa, el  17 
d’abril a la Sala Noble de la Casa Olivella. Amb el següent ordre 
del dia: 

 
1) Consell de salut. 
2) Servei de Mesures alternatives. 
3) Ordenança  reguladora de l’ocupació de la via pública amb 

mobiliari d’establiments.  
4) Programa de Recollida selectiva.  
5) Projecte Pas sota la via. 
6) Precs i preguntes. 
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- Mesa de la Gent Gran, en el marc de la Tardor Activa, el dia 17 

d’octubre, a la Sala Noble de la Casa Olivella. Amb el següent 
ordre del dia: 

-  
1) Consorci Sanitari del Garraf. Hospital. 
2) Ordenança de Convivència. 
3) Disciplina urbanística. Solars buits. 
4) Servei d’autobús als Camils. 
5) Precs i preguntes. 

 
A la Mesa de la Gent Gran hi participen representants de les entitats 
següents de gent gran de la ciutat: 
 

- Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la Comarca 
del Garraf 

- Associació Cal Pallissa 
- Associació Gent Gran de l’Esplai 
- Associació Compex 
- Associació de Gent Gran de la Mar 
- Federació d’Associacions de Veïns 
- Grup de Cant l’Albada  
- Grup de Dones amb Memòria 
- Grup de Jubilats de Comissions Obreres 
- Grup de Jubilats UGT Anoia, Penedès i Garraf 
- Associació Amics de la Gent Gran 
- Creu Roja 
- Residència Casa d’Empara 
- Hospital Sant Antoni Abat – Plataforma. 
- Obra Social Catalunya Caixa 
- Defensor de la Ciutadania 

 
 
 
1A MOSTRA D’ENTITATS DE GENT GRAN DE VNG. 
DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN 
1 D’OCTUBRE 2013 
 
La Regidoria de Gent Gran va valorar 
adient i oportú organitzar una gran 
mostra d’entitats, fent-ho 
coordinadament amb les entitats, amb 
l’objectiu d’assolir i consolidar un 
espai de referència de les entitats i 
associacions de gent gran de la ciutat. 
 
La mostra permetia assolir una visió 
global de les accions, objectius i 
activitats que en desenvolupen, en la 
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cerca d’un envelliment actiu, i promovent les relacions i coneixences 
mútues.  
 
La Mostra ha permès que cada entitat pugui mostrar les activitats i centres 
d’interès que els motiva a agrupar-se i treballar plegats, alhora, fa possible 
que les persones que no coneixen què fan i on s’ubiquen els puguin 
contextualitzar i tenir presents.   
 
A més d’un estand cedit per l’Ajuntament, es compta amb un escenari on 
les entitats van programar activitats per mostrar-les al conjunt de la 
ciutadania. La Mostra ha comptat amb el suport de Canal Blau FM, que va 
emetre el programa Fórmula Matí íntegrament des de la Mostra. 
 
Els participants de la 1a Mostra d’Entitats de Gent Gran han estat: 
 
1a Mostra d’Entitats de Gent Gran de Vilanova i la Geltrú 
(a la plaça de la Vila de 10 a 14h i de 16 a 20h) 
 
Participants: 
 

1. Amics de la Gent Gran 
2. COMPEX 
3. Associació de Gent Gran Esplai “La Caixa” 
4. Associació Cal Pallissa 
5. Coral l’Albada de Can Pahissa 
6. Aula d’Extensió Universitària 
7. Amics de la Gent Gran 
8. Obra Social Caixa de Catalunya 
9. Associació de Gent Gran de la Mar 
10.Grup de Jubilats de CCOO 
11.Grup de Jubilats de la UGT 
12. Consell Comarcal del Garraf. 
13.Grup de Dones amb Memòria. 
14. Casal de Can Pahissa i del Casal Caixa Penedès que passarà a ser 

gestionat per l’Ajuntament. 
 
Els actes o activitats desenvolupades a la Mostra han estat (totes 
gratuïtes): 
 

� Estands informatius i d’activitats generades des de les pròpies entitats 
de Gent Gran: tallers, jocs, activitats... 

 
� Actuacions musicals (matí i tarda), ball, cant... per part dels grups de 
les entitats de Gent Gran. 

 
� 1r Concurs de Pintura Ràpida per a Gent Gran. 
 
� 1r Concurs de Relats Curts per a Gent Gran. 
 
� 1r Concurs de Fotografia per a Gent Gran. 



 

 

    
GENT GRAN.   2013GENT GRAN.   2013GENT GRAN.   2013GENT GRAN.   2013    
 

 

  

 
� Exposició “Vilanova sota les bombes” al Casal Caixa Penedès. 
 
� Simultània d’Escacs (matí) 
 
� Visites guiades a l’Ajuntament. 
 
� Taller de cuina al Mercat Municipal “Delícies de Festa” (matí). 
 
� Taller de confecció d’instruments de percussió amb materials reciclats. 
 
� Entrevistes en directe des de la Plaça de la Vila del programa Fórmula 
Matí de Canal Blau Ràdio.  

 
� Lliurament del Premi Literari en memòria d’Andrea Noya: “Moments 
viscuts amb els nostres grans” per copsar la mirada de la joventut 
respecte a la vellesa. 

 
� Simultànies de jocs de taula: dominó, cartes... (tarda). 
 
� Visita a les caves Torrents Carbó (tarda de 17 a 18h) 
 
� Actuació i Fi de Festa amb la Vilanova Big Band de l’Escola de Música i 
Conservatori Municipal, a partir de les 20.00h. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CARNET ACTIU 
 
 
El Carnet Actiu és un carnet que permet, a les persones que tinguin les 
condicions que s’especifiquen a continuació, tenir avantatges en l’àmbit 
cultural, en els transports urbans i interurbans, i també descomptes en 
diferents establiments comercials de la ciutat: 
 
- Estar empadronat/da a Vilanova i la Geltrú. 
- Tenir 65 anys. 
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- Disminució igual o superior al 65%. 
- Tenir reconegut un grau de dependència. 
- Pensionistes per jubilació menors de 65 anys. 
- Tenir una incapacitat permanent absoluta per a tot tipus de treball 
 
El Carnet Actiu s’expedeix a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 
 
Actualment les persones que disposen del Carnet Actiu gaudeixen dels 
avantatges següents: 
 
 
Cultura: 

- Descompte del 40% en la programació estable del Teatre 
Principal i Auditori Eduard Toldrà. Quedaran exclosos els 
espectacles familiars i aquells als que no s’aplica cap tipus 
descompte. Consultar programació.  

- Descompte en les entrades del Cinema Bosc. El preu serà: 
de dimarts a divendres 5€ i els  dissabtes, diumenges i 
festius 6€. 

- Entrada reduïda a la Biblioteca Museu Víctor Balaguer. 
- Entrada gratuïta per a la Torre Blava. 
- Visita comentada gratuïta a les exposicions temporals del 

Centre d’Art Contemporani LA SALA, el segon diumenge de 
cada mes, a les 12h. Consultar prèviament programació. 

- Descompte del 5% en les publicacions i catàlegs del Centre 
d’Art Contemporani LA SALA i de la Biblioteca Museu Víctor 
Balaguer.  

 
Serveis Socials: 

- Descomptes: Bar i Menú de Can Pahissa  
 
Mobilitat: 

- Pel que fa al Transport urbà: Descompte del 50% en 
l’abonament de 10 viatges  del bus  urbà. 

- Pel que fa al Transport interurbà: Descompte del 35% 
del viatge amb un màxim de 2 abonaments (T10) al mes. 
Per gaudir de la bonificació s’ha d’utilitzar aquest títol  de   
transport bonificat només amb els operadors locals (Monbus 
i Autocares Planas) i per viatges realitzats dins de la 
comarca, i destinacions incloses a la línea de El Vendrell i la 
de Vilafranca del Penedès.   

 
Els establiments comercials que tenen el distintiu com a col·laborador amb 
el Carnet Actiu són els següents:  
 

• JORDIMAR PIZZA SLU (TELEPIZZA)  
• PASTISSERIA FERDOLÇ  
• PUJADAS J. ORTUÑO - FRUITA I VERDURA ROSER  
• PROTECSON  
• IRIS ART  
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• AMPLIFON IBÈRICA  
• AUDIOTEK  
• GAES  
• CENTRE ÒPTIC VILANOVA  
• GENERAL OPTICA  
• GERMANS ÒPTICS, SL OPTICALIA HOLANDESA  
• MULTIOPTICAS VILANOVA  
• VISTA OPTICA  
• ADEG  
• AUTOESCOLA DOMENECH  
• CENTRE D'ESTUDIS BEEP MECA  
• LLARS.NET AGENTS IMMOBILIARIS  
• LA BOTIGA DE LA SALUT  
• BOTIGA DE SALUT LA GINESTA  
• AMTEC. Solucions Informàtiques  
• BEEP VILANOVA  
• CASA CATALÀ  
• CENTRE DENTAL DR. RAMÍREZ  
• CENTRE DENTAL VILANOVA  
• CLINICA DENTAL AMARAL  
• CLINICA DENTAL E. PLANA  
• CLINICA DENTAL SOLÉ  
• CLINICA DENTAL VENTOSA  
• DENTAL VILANOVA, SL  
• INSTITUTS ODONTOLÒGICS  
• UNITAT D'ODONTOLOGIA I IMPLANTOLOGIA ST ANTONI ABAT  
• ORTOPEDIA JORDI  
• OSTEOPATIA VILANOVA  
• PAPERERIA-LLIBRERIA XAVI  
• PARAFARMACIA PRINCIPAL 124  
• MIKEL PARIS (BARCELONA MIAMI NEY YORK IBIZA GENEVE)  
• PERRUQUERIA BARTOLOME  
• RAFFEL PAGES PELUQUERIAS  
• DPEUS - DDENTS, SCP  
• CONSULTA DE PSICOLOGIA  
• BARNASIK SA  
• BUCATI CUINES  
• CONSTRUCCIO I REHABILITACIO DEL GARRAF  
• EL LAMPISTA DEL GARRAF  
• FUSTERIA JOSEP CARLES PALACIOS  
• PUNT DE BANY  
• SANT JOAN SERVEI INTEGRAL DE REPARACIONS I REFORMES 

(REPARACIONS OLIVARES IÑIGUEZ SCP)  
• SERVEI TÈCNIC FULGENCIO LÓPEZ  
• BOSANOVA  
• COTA ZERO  
• EQUIP CALSERRA SL  
• KLAN 
• MATAS COMUNICACIONES (Botiga Movistar)  
• DMM LOGÍSTICA I CONSULTORIA DEL TRANSPORT  
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• HOSPITAL VETERINARI MIMA'NS  
• HALCON VIAJES SA  
• VNG VIATGES  
• ZAFIRO TOURS  

 
 
 
 
 
FORMACIÓ ÚS TECNOLOGIES TIC’S 
 
 
L’ús i coneixement de les tecnologies 2.0 és molt desigual entre la població 
de gent gran de la nostra vila; podem trobar membres d’aquest col·lectiu 
que tenen un alt coneixement i quantia d’usos d’aquestes eines, però, 
també trobem una part molt important d’aquests conciutadans amb 
escassos o nuls coneixements en aquestes tecnologies. 
 
L’evident repercussió de les TIC’s en els processos d’informació i de 
comunicació, sumat a la curiositat i interès que cada cop més incita entre el 
col·lectiu de gent gran, indicava que des de l’Ajuntament calia establir 
diferents accions de promoció d’aquestes eines, que possibilitessin tant 
l’accés a aquestes tecnologies com a la seva capacitació en la seva gestió, 
en especial en aquells col·lectius més allunyats i/o amb més dificultats en el 
seu accés. 
 
 
 
BALLEM 
 
 
El Ballem estableix els acords entre 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i la 
Fundació Privada Foment Vilanoví de 
Vilanova i la Geltrú pel que fa al 
desenvolupament d’aquest programa de 
balls, que s’adreça a la població vilanovina, i 
en especial, al col·lectiu de persones de la 
gent gran, en el marc d’un compromís mutu 
de treball vers la millora de la nostra qualitat 
de vida i pel bé comú. 
 
 
S’estableix un ball mensual a un preu assequible d’entrada (4€). Alguns 
balls es fan temàtics amb l’objectiu de col·laborar en campanyes solidàries, 
com per exemple el gran recapte d’aliments o la recollida de joguines per 
Nadal. 
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CONCURS MOMENTS VISCUTS AMB ELS NOSTRES GRANS 
 
Des de l’any 2009 la Regidoria del Pla de la Gent Gran i la família de Joan 
Gómez i Urgellés convoca el premi literari en Memòria d’Andrea Noya 
Moments viscuts amb els nostres grans.  
Enguany és el primer que el premi forma part de les activitats proposades al 
PAE. 
 
Aquest premi té per objecte promoure la sensibilització de la joventut 
davant la vellesa, un reconeixement vers el col·lectiu de les persones grans 
que estan o han estat amb nosaltres. 
 
Per formar-ne part cal presentar una redacció d’un text original i inèdit, no 
premiat en d’altres concursos, on el contingut expliqui una experiència, uns 
moments viscuts o uns records amb els avis/àvies o amb d’altres persones. 
 
Hi poden participar noies i nois dels cursos de 1r de Batxillerat  de Vilanova i 
la Geltrú. Enguany s’han presentat un total de 12 treballs, la guanyadora ha 
estat una alumna de l’Escola Pia. 
 
El jurat han estat:  en Joan Gómez (patrocinador), en Manel Vintró i 
Brichfeus en qualitat de president de l’Aula d’Extensió Universitària i en Joan 
Martorell i Massó en qualitat de professor de llengua catalana. 
 
 
SUPORT A LES ENTITATS  
 
Des del Pla de la Gent Gran es dóna assessorament tècnic, en 
infraestructures i suport econòmic a través dels convenis i/o les 
subvencions, a les entitats de gent gran.  
 
El Pla de la Gent Gran té relació amb les entitats següents: 
Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran de la Comarca del Garraf 
Associació Gent Gran de l’Esplai 
Associació Cal Pallissa 
Associació Compex (Compartir Experiències) 
Associació Amics de la Gent Gran 
Associació de Gent Gran de la Mar 
Casal de l’Obra Social Catalunya Caixa 
Casal d’Avis Caixa del Penedès 
Grup de Cant l’Albada de Can Pahissa 
Grup de Dones amb Memòria 
Grup de Jubilats de Comissions Obreres 
Grup de Jubilats UGT Anoia, Penedès i Garraf 
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