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LA GENT GRAN VIU ACTIVAMENT LA CIUTAT 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Vilanova i la Geltrú té actualment, segons dades oficials, una població de 65.890 persones, de les 
quals 10.235 són majors de 65 anys, és a dir, un 15,5% del total de la població. D’aquestes més de 
deu mil persones grans que viuen a VNG, 4.318 són homes i 5.917 són dones. Demogràficament, 
aquesta és la imatge que dóna la ciutat vers les persones grans, però si deixem de banda les dades 
i ens fixem en l’activitat que duen a terme, la imatge és la d’un col·lectiu notablement actiu, tant pel  
nombre d’associacions i entitats que els representen o de les quals hi formen part, com per l’alt 
nivell de participació i implicació en la vida cívica, cultural, lúdica i política de la ciutat. 
 
El col·lectiu de la gent gran a Vilanova i la Geltrú esdevé un referent cabdal en una societat 
apressada. La saviesa que aporten a la societat va més enllà dels records d’un temps passat i són 
un valuós mirall per als infants i joves que tenen oportunitat de conviure-hi a partir de diferents 
iniciatives que es realitzen en el marc del Pla de la Gent Gran. 
 
Des de l’Ajuntament de VNG es desenvolupen diferents accions i polítiques adreçades a la gent 
gran que inclouen tots els àmbits amb els quals es relacionen. Quan parlem de gent gran a VNG ho 
fem des de la vesant de l’esport, la salut, el benestar, la història local, l’intercanvi generacional, la 
participació i les activitats lúdiques, culturals i socials, entre moltes altres possibilitats a les seves 
mans.  
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1. INTRODUCCIÓ AL PLA DE LA GENT GRAN 
 
2. DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE LA GENT GRAN 
 
3. ELS PROGRAMES 
 
*Taller La història a les nostres mans. Grup de dones amb memòria 
*Programes de relacions intergeneracionals 
*La memòria del futur 
*Missives entre Generacions 
*Primavera i Tardor Activa 
*Concurs Moments viscuts amb els nostres grans 
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*Suport a les entitats 
 
4. GENT GRAN, ESPORT I SALUT 
 
4.1 Pla d’Activitat Física, Esport i Salut  
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1.INTRODUCCIÓ AL PLA DE LA GENT GRAN 
 
Les persones grans són posseïdores d’una gran riquesa vital. En el seu interior conserven una 
gran font de coneixement i un ampli arxiu d’experiències viscudes. Els seus sabers, la seva història 
personal i social, la seva relació amb la vila al llarg dels anys, les fa essencials per a la resta de 
ciutadania. Poder compartir amb elles la seva experiència, saber de primera mà quina ha estat la 
història de Vilanova i la Geltrú en els diferents àmbits (cultura, educació, economia...) ens dóna 
unes pautes del tot importants per conèixer com es vertebra la nostra vida actual. 
 
De la mateixa manera que la gent gran suposa per a nosaltres aquesta font de coneixement, és a la 
vegada un col·lectiu que té unes necessitats molt concretes i importants. Amb els anys, les 
persones adquireixen, en alguns casos, diferents graus de dependència que, o bé són assumides 
per la família més propera o bé cal que s’assumeixin des de la pròpia administració. 
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú creu en el potencial de la gent gran, per això desenvolupa 
polítiques que afavoreixin la vida activa i relacional a la ciutat, i sobretot el  traspàs de les seves 
vivències a la joventut. En aquest sentit, des del Pla de la Gent Gran, es promouen durant tot l’any 
accions per compartir-ne l’experiència vital i s’ofereixen un ventall ampli d’activitats que contemplen 
la participació en la vida cultural i social. 
 
2.DESENVOLUPAMENT DEL PLA DE LA GENT GRAN 
 
Des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú es valoren i fomenten les iniciatives que promocionen 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: 
 
*Reconèixer la importància social de les persones grans en la construcció de la societat present i 
futura . 
 
*Fomentar una concepció positiva de l’envelliment trencant els estereotips. 
 
*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. 
 
*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 . 
 
*Potenciar projectes que promoguin les relacions intergeneracionals i que fomentin la participació 
social i l’envelliment actiu de la ciutadania 
 
*Propiciar l’intercanvi de recursos i aprenentatges entre les generacions grans i joves per 
aconseguir beneficis individuals i socials. 
 
*Promocionar nous mètodes per afrontar els canvis amb major qualitat de vida. 
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3. ELS PROGRAMES 
 
TALLER LA HISTÒRIA A LES NOSTRES MANS. GRUP DE DONES AMB MEMÒRIA 
 
El taller de dones La història a les nostres mans es basa en el recull de la història oral des del punt 
de vista de la dona.  
 

Aquesta realitat ha comportat que la 
història local hagi obert les portes a 
tota la població i hagi ampliat el 
ventall del que oferia la història 
general, on ara hi té cabuda el 
que fa i el que pensa tota la gent 
que formen part d’aquesta 
història. 

  
El taller té una durada 
equivalent a la del curs escolar. 
En cada curs lectiu es 
plantegen nous objectius de 
recerca. Setmanalment es 
reuneix el taller, i fruit d’aquest 
treball neix la col·lecció de 
llibres La memòria del futur, que 
recupera la memòria local. 

Aquesta col·lecció va acompanyada de material pedagògic que s’ofereix a primària i secundària. 
 
El desenvolupament d’aquest taller es porta a terme mitjançant una doble coordinació:  
 
• la del propi taller amb el grup de dones, 
 
• la del taller amb la institució, en aquest cas amb la Regidoria del Pla de la Gent Gran . 
 
Una especialista dinamitza setmanalment el taller i fa el recull d’història local femenina per a la 
confecció dels diferents volums de la col·lecció.  
 
Des del Pla de la Gent Gran, setmanalment, es gestiona i dóna suport en les diferents activitats del 
taller. 
 
La utilització de l’entrevista i de la investigació prèvia del tema i dels possibles personatges que s’hi 
adeqüen són les parts centrals del taller. Mitjançant la historiografia local, s’omplen aquells buits que 
la història oficial ha anat deixant. La vida quotidiana en constitueix la base: la guerra, l’esport, els 
oficis, els jocs, el comerç, l’escola, el tren, les festes... 
 
Del taller ha sorgit el Grup de dones amb memòria. Aquest és un col·lectiu de persones grans 
format per aproximadament setanta dones grans. Enguany, es compleixen dotze anys de la seva 
creació. Es tracta, doncs, d’una experiència de treball i de grup plenament consolidada. Bona part 
del seu treball queda reflectit en els volums i en el material pedagògic que cada any s’editen. 
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LA MEMÒRIA DEL FUTUR. PROCÉS D’ELABORACIÓ DEL NOU VOLUM DE LA COL·LECCIÓ. 
 
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 és el de recuperar la memòria 
col·lectiva de la nostra ciutat i transmetre-la als infants i a la joventut. Per això, anualment es 
publica un llibre que es nodreix 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. Cada any s’editen 
1.500 exemplars que es reparteixen gratuïtament a totes les persones que ho demanen i que, any 
rere any, van completant la col·lecció.  
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S’han elaborat els següents volums: 
 

Volums de 
la col·lecció 

Material 
pedagògic 
complementari 

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 

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 unes fitxes 
pedagògiques 

P5, 1r, 2n i 3r 

6. Fes-me’n cinc 
cèntims de...  

Complementat 
amb un joc de 
cartes que servirà 
per fer les sessions 
a les escoles més 
àgils i didàctiques 
 

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 

 
Cada any, la presentació del volum i del documental adjunt és un acte molt mediàtic que assoleix un 
gran èxit de públic. 
 
Sempre s’ha comptat amb el suport dels mitjans de comunicació, locals i comarcals (premsa escrita, 
televisió i radio), així com també s’ha fet la corresponent difusió a l’agenda del web municipal i 
s’envien targetons de convit a persones, entitats i diferents col·lectius que formen part de la xarxa 
social i cultural vilanovina.  
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Com es realitzen les sessions a les escoles i instituts? 
 
El programa es dóna a conèixer a les escoles i instituts a través del Programa d’Activitats Escolars 
(PAE), que ofereix l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú anualment, a partir del mes de setembre. 
 
- Escoles de Primària: 
 
Les sessions dirigides a infants de Primària duren una hora, en la qual es treballa amb el material 
pedagògic: les fitxes del volum número 5, D’abans i d’ara: jocs, joguines i cançons, o bé pel joc de 
cartes del volum 6, Fes-me’n cinc cèntims..., que fa referència al comerç. 
 
L’objectiu és aprendre i compartir entre tots i totes. En definitiva, saber una mica més com es vivia a 
la nostra ciutat uns quants anys enrere. Comptem a cada sessió amb la implicació de dues 
persones grans voluntàries que són les veritables protagonistes dels tallers. Elles són les 
transmissores dels aspectes de la vida quotidiana de la seva infantesa vinculats amb el joc, les 
cançons i el comerç, establint vincles amb el present i distingint quins aspectes són diferents o quins 
iguals. 
 
- Instituts de Secundària: 

Les sessions als instituts duren dues 
hores. Els grups, després de visionar 
els DVD i de tenir a la seva disposició 
un exemplar del llibre que el 
complementa, tenen l’oportunitat de 
realitzar un intercanvi cara a cara amb 
alguna de les persones protagonistes 
de la cinta visionada, i que han 
col·laborat de forma totalment 
desinteressada. D’aquesta manera es 
poden contrastar els seus dubtes, les 
seves opinions al respecte, conèixer 
nous aspectes que el tema els 
suscitava, etc. 

 
 
 
 
Pel que fa a visites que s’han realitzat durant l’any 2010: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Contingut i volum 
demanat  

Centre escolar que han visitat els/les voluntaris/es 
persones grans conjuntament amb la tècnica 
municipal del Pla de la Gent Gran 

Volum 1: Família i guerra 
(complementat amb DVD) 

S’han visitat tres centres amb un total de 137 alumnes 
 
 

Volum 4: El pa de cada dia 
(complementat amb DVD) 

S’ha visitat un centre amb un total de 26 alumnes 

Volum 3: Sobreviure. Exili i 
postguerra 
(complementat amb DVD) 

S’ha visitat quatre centres amb un total de 290 alumnes 
 

Volum 5: Fes-me’n cinc 
cèntims 
(complementat amb un joc 
pedagògic) 

S’ha visitat 3 centres amb unt total de 125 alumnes 
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LES MISSIVES ENTRE GENERACIONS  
 
Pel que fa al programa de relacions 
intergeneracionals, Les missives entre 
generacions és un programa de relació 
entre gent gran i infants que posa en 
contacte dos entorns ben diferents. Per 
una banda, les persones grans amb 
incapacitats motrius, lleus demències, 
pacients de llarga estada, etc., dels 
centres col·laboradors, que fins ara han 
estat l’Hospital de Sant Antoni Abat, la 
Casa d’Empara, el Centre Cugat 
Residencial i la Residència Santa Teresa 
i, per l’altra, els infants de 4t i 5è de 
Primària de les 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.  
 
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 real s’inicia a finals del mateix mes de novembre, amb una carta introductòria de 
presentació de les persones que hi participen per part de la residència. En aquesta s’inclouen 
fotografies de la gent gran. A través de l’intercanvi de cartes, treballs manuals i fotografies els 
infants saben de la vida present i passada de les persones grans. També s’introdueixen en el 
coneixement de les demències i de la tasca dels cuidadors/es, del personal mèdic i d’altre personal i 
del voluntariat social que realitzen diferents tasques en aquests centres residencials. Alhora, les 
persones grans contacten amb una realitat molt diferenciada de la seva i s’acosten a les maneres 
de fer i de pensar de la canalla ja que els aporten una gran dosi d’afecte i alegria. 
 
Per part de l’escola, la residència rep un mural on hi ha les fotografies, els noms i alguna 
característica pròpia dels infants del grup classe. A partir d’aquest moment 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 2009-2010 han participat en el projecte: 
 
- quatre centres residencials: l’Hospital de Sant Antoni Abat, la Casa d’Empara, el Centre Cugat 
Residencial i la Residència Santa Teresa. Aproximadament un total de 190 persones grans. 
 
- cinc centres d’ensenyament de Primària: Pompeu Fabra, La Ginesta, Llebetx, Sant Bonaventura i 
Cossetània, amb un total de 148 infants de 4t i 5è de Primària.  
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PRIMAVERA I TARDOR ACTIVES 
 
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.   
 
El terme envelliment actiu vol 
expressar la idea de la participació 
continua en activitats socials i dins 
de la xarxa comunitària. D’una 
banda la gent gran té unes 
competències i una saviesa fruit de 
la maduresa que cal preservar i, 
d’una altra, són un col·lectiu 
emergent amb ganes de participar 
en diferents àmbits com la cultura, 
el voluntariat, l’esport, etc.  
 
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, 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.  
 
Les activitats es realitzen en diferents equipaments de diferents barris de la ciutat, i cal remarcar 
que és un programa transversal ja que hi participen diferents regidories de l’Ajuntament: Regidoria 
de Cultura, Regidoria de Serveis Socials i Salut, Regidoria de Participació i Medi Ambient, Regidoria 
d’Educació i el Projecte d’Intervenció Integral del Nucli Antic. També cal esmentar la col·laboració de 
les diferents entitats de gent gran i de les obres socials d’entitats bancàries. 
 
Les activitats s’engloben en els següents blocs temàtics: 
 
*l’art, la música i la cultura: exposicions, trobades de corals de gent gran, visites guiades als museus 
de la ciutat 
 
*la memòria col·lectiva de la nostra ciutat. 
 
*l’ús de les noves tecnologies: informàtica, fotografia digital ... 
 
*les relacions entre les entitats de gent gran de la vila i d’arreu de la província 
 
*la salut i l’autoestima, amb activitats que millorin la memòria i, en definitiva, la qualitat de vida de 
les persones grans: tallers per activar la memòria, taller del riure, remeis per ser feliç, xerrades 
sobre salut, etc. 
 
*la participació activa de les entitats de gent gran: creació de la Mesa de la gent gran 
 
*informació diversa amb xerrades divulgatives: xerrades amb els Mossos d’Esquadra, la nova 
cultura de l’aigua, el mosquit tigre, etc. 
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En el marc de la Tardor activa s’inclou sempre la commemoració del Dia Internacional de la Gent 
Gran, que se celebra el dia 1 d’octubre. 
 
Enguany han participat 1.043 persones en el marc de la Primavera Activa 2010 
 
CONCURS MOMENTS VISCUTS 
 
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. 
 
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 3r i 4t d’ESO i 1r de Batxillerat  de Vilanova i la 
Geltrú. 
 
 
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. En el cas de la Tardor Activa, s’intenta fer coincidir amb la celebració de l’1 
d’octubre, Dia Internacional de la Gent Gran.  
 
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. 
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CARNET ACTIU 
 
Actualment, les persones grans gaudeixen d’una millor qualitat de vida la qual cosa facilita la seva 
independència i autonomia per desenvolupar diferents activitats que serveixen per consolidar el 
nivell cultural, lúdic i relacional. També, disposen d’un temps, que abans no tenien per la seva 
activitat laboral o familiar, en el qual poden viure més plenament la ciutat i gaudir dels seus 
equipaments. 
 

El Carnet Actiu, és un carnet que permet a les persones 
empadronades a Vilanova i la Geltrú, que tinguin 65 
anys, una disminució igual o superior al 65 %, o 
tenir reconegut un grau de dependència, o que 
tenint 60 anys tinguin reconeguda una pensió 
contributiva per jubilació, gaudir de diversos 
descomptes en l’àmbit de la Regidoria de Cultura i 
de Mobilitat i en el menjador de Can Pahissa, així 
com en diversos establiments comercials. A la 
vegada, s’està treballant per ampliar aquest ventall. 

A tall d’exemple, aquests avantatges són: descompte en la programació estable de teatre, 
música i dansa; entrada reduïda i visites comentades gratuïtes als museus; descomptes en els 
transports urbans i interurbans, descomptes en establiments, etc...  
 
El Carnet Actiu s’expedeix a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC). 
 
SUPORT A LES ENTITATS  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú reconeix la importància del teixit associatiu com a element 
dinamitzador de la ciutat i com a motor de la seva vitalitat. En aquest sentit, el ventall de propostes 
que s’ofereixen des de les entitats ha de contribuir a generar una societat més justa, més oberta, 
més tolerant, més solidària i més sostenible. 
 
Per això, des del Pla de la Gent Gran es dóna assessorament tècnic, en infraestructures i suport 
econòmic a les entitats que fomentin la interrelació entre persones de diferents generacions, que 
propiciïn la implicació activa i dinàmica de les persones grans a la societat, que fomentin la 
formació, la convivència i la diversitat, així com que facin actuacions adreçades a la recuperació i 
manteniment de la memòria històrica viscuda i a la seva transmissió a la resta de la ciutadania, a 
través dels ajuts econòmics com són els convenis i/o les subvencions. 
 
Especialment destacable la col·laboració amb Compex (Compartir experiències), una entitat 
adreçada a persones majors de 60 anys, en funcionament des de l'any 1999, i que compta amb més 
de dues mil persones que realitzen activitats durant tot l'any. Aquestes activitats es duen a terme en 
diferents equipaments de la ciutat, com ara els Centres Cívics, Neàpolis, la Penya Barcelonista, el 
pavelló plaça de les Casernes...i, a partir d'aquesta tardor també a la casa Bultó que, a més, serà la 
seu de l'entitat. L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha cedit la utilització d'aquest espai, que es 
troba al carrer de Sant Joan, on hi havia els jutjats. 
 
Compex realitza al voltant de 80 cursos i activitats d'entre les quals destaquen les classes de 
manualitats, d'informàtica, d'idiomes, de balls, de teatre, així com les sortides culturals. 
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4. GENT GRAN, ESPORT I SALUT 
 
Fer-se gran ja no és sinònim de quietud, reclusió o immobilitat. Tot el contrari, actualment l’època 
anomenada com a tercera edat és una de les més vitals de les persones. A tot el seguit d’activitats 
lúdiques, participatives, culturals i socials que hem relatat anteriorment s’hi afegeix la pràctica 
esportiva com una manera més de viure i entendre la vida, per tal que la vellesa sigui plena i en 
plenes facultats físiques i mentals.  
 
Des de l’Ajuntament de VNG i, més concretament, des de la Regidoria d’Esports, ja fa temps que es 
du a terme un ampli programa d’activitats i accions encaminades a fer possible un envelliment de 
les persones actiu i saludable. És l’anomenat Pla d’Activitat Física, Esport i Salut, que mitjançant el 
suport d’administracions superiors, permet a l’Ajuntament realitzar programes adreçats a les 
persones grans sota la supervisió de professionals de la salut i l’esport. 
 
 
4.1 Pla d’Activitat Física, Esport i Salut  
 
L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha posat en marxa el Pla d’Activitat Fisíca, Esport i Salut 
(PAFES), promogut pel Departament de Salut i el Consell Català de l’Esport de la Generalitat de 
Catalunya, per tal d’implementar l’activitat física com a mesura de prevenció i millora de la qualitat 
de vida, així com l’establiment d’uns hàbits saludables amb l’objectiu de prevenir i disminuir el risc 
de patir patologies derivades del sedentarisme.  
 
Aquest Pla consolida les actuacions que des de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú s’estan portant 
a terme des de l’any 2004, en el marc d’un conveni de col·laboració entre la Regidoria d’Esports,  el 
Consorci Sanitari del Garraf i l’Hospital Comarcal Sant Antoni Abat. 
 
El programa implica a quasi totes les instàncies que tenen competència en matèria de salut i esport 
a la ciutat, ja que l’impulsa la Regidoria d’Esports del consistori vilanoví, conjuntament amb el 
Consell Català de l’Esport i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, i compta amb la 
col·laboració de la Regidoria de Serveis Socials, Salut i Convivència, de la Unitat de Medicina 
Esportiva del Consorci Sanitari del Garraf i dels Centres d’Atenció Primària (CAP) de Jaume I, de 
Sant Joan i CAPI de Mar. 
 
El PAFES vol convertir la prescripció de l’activitat física en una eina terapèutica d’utilització habitual 
als ambulatoris de la ciutat per millorar la qualitat de vida dels pacients i prevenir l’aparició de 
malalties derivades del sedentarisme.  
 
En aquest sentit, el programa s’adreça principalment al conjunt de la població adulta sedentària amb 
factor de risc de patir malalties cardiovasculars, dislipèmia, obesitat i diabetis mellitus tipus 2. El 
foment de l’adquisició d’un seguit d’hàbits esportius i un estil de vida saludable proporcionarà una 
millora en la qualitat de vida d’aquest col·lectiu. 
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L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha volgut anar més enllà i ha desenvolupat i ampliat l’abast de 
la prescripció d’activitat física gràcies als programes d’esport i salut ja existents a la ciutat. Així 
doncs, els responsables mèdics del projecte a la capital del Garraf han inclòs també com a 
població principal, a banda de les persones sedentàries amb un factor de risc, a aquelles que 
pateixen malalties cròniques i que poden millorar el seu estat mitjançant l’activitat física, fet que el 
converteix en un referent català en aquest tipus de tractament sanitari.    
 
La derivació dels pacients a aquest programa es du a terme des dels centres d’atenció primària del 
nostre municipi, a través dels metges i infermeres, que proporcionen informació i consell sobre els 
beneficis que suposa realitzar activitat física de forma regular i prescriuen l’exercici físic. 
 
La prescripció d’activitat física es divideix en tres nivells: 
 
*Consells generals d’activitat física 
Estan adreçats a la població sedentària sense risc de realitzar activitat física. Els professionals 
sanitaris del Centre d’Atenció Primària proporcionen informació general sobre l’oferta esportiva del 
municipi, així com un petit decàleg de pautes a seguir per a un estil de vida actiu i saludable. Dins 
d’aquests consells s’engloben també programes de salut i esport ja existents a la ciutat.  
 
Circuit de condicionament   
Pretén enriquir i guiar els dos tipus de pràctica esportiva més generalitzats entre la població; córrer i 
caminar. L’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ha creat un circuit senyalitzat que permet intercalar 
una sèrie d’exercicis amb aparells en la pràctica esportiva habitual en espai urbà. 
 
Hi ha 9 estacions d’aparells, repartides al llarg del passeig de Ribes Roges i 4 estacions al passeig 
Marítim que contenen un panell informatiu amb un seguit de propostes d’exercicis a realitzar segons 
l’edat i el nivell físic. Així doncs, constitueix un espai esportiu obert a la totalitat de la població sense 
límits d’edat.  
 
El circuit consta de tres parts diferenciades. La primera es centra en la realització d’exercicis 
d’escalfament per evitar possibles lesions i poder començar a fer en òptimes condicions els diferents 
exercicis que es poden realitzar en els aparells. Un cop s’han finalitzat, és important passar a la 
darrera part, la realització d’estiraments per deixar el cos en bones condicions i afavorir una ràpida 
recuperació. 
 
Espai lúdic-esportiu   
És un circuit de salut bàsicament lúdic, situat als Jardins Francesc Macià, format per diversos 
mòduls d’activitats que creen un recorregut que permet treballar les facultats físiques i sensorials 
seguint les instruccions que hi ha al cartell indicatiu. 
 
*Programa d’activitat Física Assessorada 
Està adreçat a la població sedentària amb un factor de risc o amb alguna patologia. Els 
professionals sanitaris del Centre d’Atenció Primària envien els pacients a la Unitat de Medicina 
Esportiva del Consorci Sanitari del Garraf, on un equip mèdic especialitzat els fa una revisió 
completa i els indica quin tipus d’activitat és la que s’adequa més a les seves condicions físiques 
segons la malaltia o el factor de risc que pateixin.  
 
Es proposen un seguit de rutes saludables, per tal de fomentar l’hàbit de caminar, i es compta amb 
un seguiment per part del personal d’infermeria i mèdic del CAP. 
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En aquest sentit, s’ha editat el fulletó Activa’t Caminant, 
que recull les rutes que es poden realitzar al municipi, 
així com una sèrie de recomanacions i consells sobre la 
seva realització, per tal potenciar un estil de vida 
saludable. Es recomanen un total de 5 rutes:   
 
-Ruta passeig Marítim (2.595 m) 
-Ruta rambla Principal (2.490 m) 
-Ruta ronda Ibèrica – Esports (2.800 m) 
-Ruta ronda Ibèrica – Hospital (3.100 m) 
-Ruta Port (1.100 m)   
 
 
 
 
 

Itinerari Saludable 
Aquest itinerari és una més de les rutes que es 
poden realitzar a l’entorn urbà i s’adreça a la 
ciutadania que vol realitzar una activitat física 
moderada. El recorregut surt de la plaça de les 
Casernes i finalitza a la plaça de la platja del Far. El 
recorregut està senyalitzat cada 500 metres amb 
consells per poder realitzar tot l’itinerari còmodament.  

 
Aquest nou recorregut es va posar en marxa a 
principis del mes de juny i va comptar amb la 
col·laboració de la Fundació Agrupació Mútua. La 
iniciativa forma part del Programa d’Activitat Física, 
Esport i Salut que promou l’Ajuntament de VNG i el 
Departament de Salut i la Secretaria General de 
l’Esport de la Generalitat de Catalunya. 

 
 
*Programa supervisat  
Està adreçat a la població sedentària amb dos o més factors de risc i alguna patologia crònica 
estable, que aconsellen la realització d’activitat física sota la supervisió de professionals qualificats. 
Com en el cas anterior, compta amb la revisió mèdica completa i l’assessorament per part de l’equip 
de la Unitat de Medicina Esportiva. Posteriorment, i de manera conjunta amb els tècnics del Centre 
Esportiu Municipal Parc del Garraf i del Centre Municipal d’Esport i Salut La Piscina, es controla i 
realitza una planificació individualitzada de les activitats esportives que cada usuari pot realitzar. 
  
En aquest programa a més de l’activitat física es treballa l’adquisició d’un seguit d’hàbits per tal 
d’incorporar un estil de vida saludable i actiu. 
 
En l’actualitat, aquest grup supervisat compta amb un total de 60 usuaris/es, derivats des dels CAP 
Jaume I, Sant Joan, i CAPI de Mar que realitzen aquest programa d’activitat física esportiva al CEM 
Parc del Garraf i al CMES La Piscina. A més de les activitats físiques, aquests usuaris també 
participen en un seguit de tallers que s’oferten des del Consorci Sanitari del Garraf, sobre Dietètica i 
Nutrició així com en seminaris de treball de l’actitud postural. 
 
L’objectiu de l’Ajuntament és que el programa arribi a tothom, de manera que la Regidoria d’Esports 
subvenciona part del programa per facilitar l’accés a la ciutadania. A més, els participants gaudeixen 
de la subvenció de la matrícula d’inscripció al CEM Parc del Garraf i al CEMS La Piscina.  

 



 

 
 Pàgina  15  de 16 

 
 
 
 
 

El cost per a les persones usuàries d’aquest programa és de 20,50 euros al mes durant els mesos 
que dura el programa. El programa consisteix en dues sessions setmanals dirigides per un 
llicenciat en educació física, la revisió mèdica i la supervisió per part d’un metge especialitzat en 
medicina de l’esport i a la prescripció d’exercici físic durant tot el període que estigui en el 
programa. 
 
A banda, els centres esportius municipals, CEM Parc del Garraf i CEMS La Piscina ofereixen, dins 
la seva programació habitual, activitats específicament dirigides a les persones grans. 
 
-Gim d’Or: És un activitat que es realitza a sala, els dimecres i divendres al matí tant al Parc del 
Garraf com a l’Esportiu la Piscina. Forma part del programa d’activitats dirigides específica per a 
persones grans. 
-Gent Gran: És una activitat aquàtica que es fa els dimecres i divendres a l’Esportiu la Piscina, dins 
la modalitat de cursets que imparteix el centre. 
-Aquabàsic: És un activitat aquàtica que s’inclou dins el programa d’activitats dirigides del CEMS 
La Piscina. Es realitza a la piscina petita amb suport musical 
 
 
4.2 Cicle de passejades adreçades a la gent gran: 

 

 
 

 
Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de VNG, a través de la Regidoria d’Esports i la 
Diputació de Barcelona, que ha estat tot un èxit en el primer any de funcionament. Es tracta d’una 
activitat específica per al col·lectiu de la gent gran que pretén donar a conèixer entorns propers als 
municipis de la província de Barcelona on es pot viure la natura de forma adaptada a les necessitats 
de la gent gran. En aquest sentit, les caminades són suaus i transcorren per pistes forestals o 
camins de muntanya, tenen una durada de tres o quatre hores i una distància d’entre 6 i 8 km. 
 
Aquest primer cicle de Passejades adreçades a la gent gran es va realitzar durant els mesos 
d’octubre de 2009 a juny de 2010, amb quatre passejades pel parc de Collserola; el parc natural de 
la Serra d’Obac; Montserrat i el parc natural de Montnegre.  
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Enguany comença la segona fase del Cicle de Passejades amb la col·laboració de la Diputació de 
Barcelona, els alumnes del Cicle Superior de l’IES Manuel de Cabanyes i l’Associació Esportiva 
Talaia. Aquesta entitat col·labora amb la Regidoria d’Esports en el disseny del recorregut i en 
l’assessorament tècnic de les caminades que es realitzaran. 

 
 
 
 
 

Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
13 d’octubre de 2010 


