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1. 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.   
 

 
 

2. PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS ALS CASALS MUNICIPALS DE GENT 

GRAN 
 

 
  
 

 
 

 
 
 

 
Les dimensions i distribució del nou equipament públic carrer Josep Llanza, 

amplia i molt les possibilitats de dinamització i de programació d’activitats 
adreçades a la gent gran.   
 

Les persones majors de 55 anys han pogut gaudir al llarg de tot l’any d’una rica 
programació d’activitats al Casal Municipal: anglès, taller de memòria, ioga, ball 

en línia, gimnàstica, manualitats, sevillanes, solfeig, castanyoles, puntes al 
coixí, català, ball-zum, patchwork, labors, tallers d’escaig...... amb un gran èxit 
de participació i inscripcions. 

 
El centre ha continuat oferint serveis com podologia i perruqueria, amb molta 

demanda i s’han consolidat els clàssics “berenars-ball” cada quinze dies.  
 
Per altra banda, l’altre Casal Municipal de Gent Gran Can Pahissa va acabar 

l’any amb obres de rehabilitació que feia temps que eren necessàries.  Això va 
provocar que a partir de les vacances de Nadal, es canviessin d’ubicació les 

activitats del grup de Puntaires i altres activitats de l’entitat Cal Pallissa de gent 
gran que s’hi feien i es traslladessin al Casal del carrer Josep Llanza. 
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3. PRIMAVERA I TARDOR ACTIVA. Programacions d’activitats 

 
Paral·lelament, i amb l’objectiu d’oferir activitats lúdiques per a tota la gent 
gran de la ciutat, que afavoreixen el seu envelliment actiu i saludable i que 
millorin la seva qualitat de vida, la regidoria de Gent Gran dissenya dues 

programacions específiques d’activitats: la primavera i la tardor activa. 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Un conjunt de xerrades, tallers, exposicions, visites culturals, caminades 
saludables, etc.... varen configurar la programació dels mesos de març, abril, 
maig i juny, d’entre les quals es poden destacar com a activitats rellevants de 

participació: 
 

 
o Jornada “Radiografia de la Sanitat al Garraf” 

          (dimecres 13 d’abril) 

 
 

 
El Casal Municipal d’Avis de Vilanova i la Geltrú acollí 
la jornada: “radiografia de la Sanitat al Garraf”, 

organitzada pel Consell Comarcal del Garraf, 
l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú i el Consorci 

Sanitari del Garraf.  
 

 
La jornada tenia per objectiu apropar als 

ciutadans els serveis i les infraestructures 
sanitàries que hi ha a la comarca, els 

serveis d’atenció a les persones i els 
professionals amb què compten, informar 
sobre les llistes d’espera, explicar quina 

manera han afectat les retallades en la 
qualitat dels serveis i els seus 

professionals, o saber com aquests 
afronten el seu dia a dia.  
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La importància d’aquesta jornada aplegà un gran col·lectiu de públic interessat i 
ple d’inquietuds per saber i conèixer una realitat que els afecta i que els és molt 

propera. 
 
Les ponències foren a càrrec de: 

  
- Josep Lluís Ibáñez, gerent del Consorci Sanitari al Garraf – Alt Penedès i 

del Consorci de Serveis a les persones,  
- Manuela Flores, adjunta a la direcció d’infermeria del Consorci i directora 

de la Plataforma de Serveis a les Persones, i  

- Pere Fernández, representant al Consell Consultiu de la Gent Gran. 
 

 
o Concert “A una sola veu”. XI Trobada de Corals 

          (Dijous 28 d’abril)  

 
 

El dijous 28 d’abril l’Auditori Eduard 
Toldrà acollí l’onzena trobada de 
Corals de Gent Gran de la ciutat, 

organitzada per l’Ajuntament de 
Vilanova en col·laboració de 

l’Associació Makers Vilanova. 
 
Va comptar amb la participació del 

Cor Les Veus de l’Aula, de l’Aula 
Universitària de la Gent Gran, de la 

Coral L’Albada, de Can Pahissa i de 
la Coral L’Esplai de La Caixa. 

 
 
La novetat d’aquesta edició va ser l’actuació, per 

primera vegada, d’una coral infantil i juvenil: la 
coral Fratello Sol del Col·legi Divina Providència, 

en una acció que tenia com a objectiu reunir en 
un escenari dues generacions de cantants, que 
tenen en comú la motivació pel cant coral. 

 
 

 
L’emotiu concert fou enregistrat íntegrament per Canal Blau Televisió i 
presentat, com és tradició, per la periodista Montse Lago. 

 
El col·lectiu Makers Vilanova confeccionà manualment els detalls de regal per 

cadascuna de les corals participants, uns àlbums de fotografia.  
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o Lliurament del Premi Literari en memòria d’Andrea Noya 
(divendres 27 de maig) 

 
El premi Andrea Noya és una iniciativa impulsada per la família de Joan Gómez 
Urgellès i la Regidoria de Gent Gran que té com a objectiu promoure la 
sensibilització dels joves cap al col·lectiu de les persones grans i fer-los 

reflexionar sobre la trascendència que ha tingut i té el col·lectiu de la gent gran 
en la defensa i la promoció dels drets humans. 

 
 
A l’edició d’aquest any, la vuitena, es 

presentaren 30 treballs d’alumnat de 
secundària.  Tots ells eren textos escrits en 

català, originals i inèdits que recollien 
experiències, moments viscuts o llegats de 
les persones grans. 

 
 

 
 
El jurat, integrat per Sixte Moral, Rosanna Lluch i Joan Gómez, premià a Jordi 

Serra Guevara de l’escola El Cim, pel seu treball “Pa amb xocolata”, el 
divendres 27 de maig. 

 
 

o Primera Sardinada – Ball de la gent gran 

(dimecres 15 de juny) 
 

 
 
 

La plaça del Port va ser l’escenari escollit 
i ideal per acollir la primera sardinada-

ball, com a esdeveniment festiu i lúdic 
abans de l’estiu i com a cloenda de la 

programació d’activitats PRIMAVERA 
ACTIVA. 
 

 
 

La trobada reuní a més d’un centenar de persones, que 
menjaren sardines elaborades per l’Associació Esportiva Llaguts 
de la Confraria de Pescadors i amb música i ball amenitzat pel 

Duet Alma. 
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El programa d’activitats de TARDOR ACTIVA 2016  va canviar el seu format per 
tal d’unificar en un sol document tota l’oferta de cursos, tallers, xerrades i 
altres activitats que s’organitzaren al llarg dels mesos d’octubre, novembre i 

desembre, d’entre les quals es poden destacar com a activitats rellevants de 
participació: 

 
 

o Dia Internacional de la Gent Gran 

          (Dimarts 4 d’octubre)  
 

 
El Dia Internacional de la Gent Gran (1 

d’octubre) es celebra amb l’organització 
d’una Mostra d’Entitats i Associacions de la 
Gent Gran.  

 
Enguany, en caure en dissabte el dia 1 

d’octubre, amb el vist-i-plau de les entitats, 
aquesta celebració es canvià de dia, es 
celebrà el 4 d’octubre.  

 
 

Enguany es celebrava la quarta edició i, igual que la primera edició, amb la 
voluntat d’institucionalitzar l’espai de referència anual de les entitats i 
associacions de gent gran de la ciutat, amb un format que permeti assolir una 

visió global de les accions, objectius i activitats que en desenvolupen, en la 
cerca d’un envelliment actiu, i promovent les relacions i coneixences mútues.  

 
La Mostra possibilita 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.   
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A més d’un estand cedit per l’Ajuntament a la plaça d’Enric Cristòfol Ricart, es 
comptà amb un escenari i el casal de gent gran, on les entitats van poder 

mostrar les seves activitats al conjunt de la ciutadania.  
 
La Mostra comptà també amb el suport de 

Canal Blau Ràdio, que va emetre el programa 
Fórmula Matí íntegrament des de la Mostra, 

entrevistant cadascuna de les entitats i 
associacions participants. 
 

 
 

Al migdia s’organitzà un dinar de germanor amb 
una fideuà.  
 

Els participants de la 4a Mostra d’Entitats de Gent Gran van ser: 
 
COMPEX 

L'Esplai La Caixa 

Gent Gran de la Mar 

Aula d'Extensió Universitària de gent gran 

Cal Pallissa 

Fundació Amics de la Gent Gran 

Iaioflautes 

Unió jubilats UGT-APG 

Casals municipals de gent gran 
Regidoria Gent Gran 
Dones amb memòria 

Casa Empara - residència i cdia magdalena miró 

Creu Roja 

Plataforma - cdia Masbau i residència Josepets 

cdia Recreo 

cdia Vilavall 

 

 
La densa programació d’actes desenvolupats durant tota la jornada foren:  

 
 
A les 10 h OBERTURA DE LA MOSTRA 

A partir de les 10h. FÒRMULA MATÍ. Retransmissió des de la plaça i en directe del programa 
de Canal Blau Ràdio amb entrevistes als participants de la Mostra 
d’Entitats de Gent Gran 

10.30 h.  GIMNÀSTICA ACTIVA amb Petra Brady, professora d’activitats físiques 
del Casal Municipal de la Gent Gran. A l’escenari. 

11.00 h. COUNTRY, amb els monitors de Country de COMPEX. A l’escenari. 
11.30 h.   PLAY BACK amb Salvador Berniol de l’Esplai de la Gent Gran La Caixa. A 

l’escenari. 
12.00 h.  BALLZUM, amb Carme Castro, professora de ball del Casal Municipal de 

la Gent Gran. A l’escenari. 

 
12.30 h. CORAL LA VEU DE L’AULA, a càrrec de la Coral de l’AEUGG de la 

Comarca del Garraf. Directora M. Cinta Roset. A l’escenari. 
 
13.00 h. Taller de cant SONS DE MAR, a càrrec del Grup de Cant de la Casa del 

Mar. Directora: Sònia Linares. A l’escenari. 
 

14.00 h. DINAR DE GERMANOR. A la plaça Enric Cristòfol Ricart.  
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16.00 h.  OBERTURA DE LA MOSTRA amb ACTUACIÓ DE PLAYBACK, amb Ma. 

Jesús del Fresno de COMPEX. A l’escenari. 
16.30 h. COUNTRY, amb Albert Català de L’Esplai de la Gent Gran La Caixa. A 

l’escenari. 

17.00 h. PLAY BACK, amb Alegria Silvestre del Casal Municipal de la Gent Gran. A 
l’escenari. 

17.30 h.  CORAL L’ESPLAI LA CAIXA. Director: Gerard Urpí. A l’escenari. 
17.30 h.  XOCOLATADA, per gentilesa de Cal Pallissa. A l’estand de l’entitat. 
18.00 h. CASTANYOLES, a càrrec de Carme Castro, professora del Casal Municipal 

de la Gent Gran. A l’escenari. 
18.15 h. SEVILLANES, a càrrec de Carme Castro, professora del Casal Municipal 

de la Gent Gran. A l’escenari. 
19.00 h.  “Harris’Boys” guitarres i teclat, de COMPEX, dirigits per Josep M. 

Harris. A l’escenari. 
 
En acabar ACTUACIÓ FINAL “BALLADA POPULAR DE SARDANES” Amb la 

participació del col·lectiu de Sardanes de l’Esplai La Caixa amb Joan 
Puigventós i el col·lectiu de Sardanes de COMPEX amb Joan Sastre. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

o Xerrades: El bon ús dels medicaments. Educació sanitària de la 
gent gran 

          (Dimecres 19 d’octubre) 
          (Dimecres 23 de novembre)   

 
 
El Casal Municipal de Gent Gran de Vilanova i la Geltrú acollí les dues primeres 

xerrades del Programa d’Educació Sanitària per a la Gent Gran, que impulsa la 
Generalitat de Catalunya i el Col·legi de Farmacèutics de Catalunya. 

 
Les regidories de Gent Gran i de Salut de l’Ajuntament, programaren aquestes 
xerrades dins les activitats municipals adreçades a la gent gran, amb l’objectiu 

de tractar temes importants per ells com els medicaments, els consells mèdics, 
principals afeccions.... 
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Maria Lluïsa Gonzalvo, farmacèutica comunitària va conduir les xerrades, 
donant al públic assistent consells bàsics i pautes per ajudar a recordar la 

manera correcte de realitzar un tractament mèdic, ... 
 
El cicle global de xerrades consta de 5, dos 

de les quals s’han realitzat dins el marc de 
la programació de Tardor Activa 2016. 

 
 
 

Les tres xerrades restants del cicle (sobre 
el colesterol, la diabetes i la hipertensió 

arterial), pendents per la propera 
programació d’activitats. 
 

 
 

o  Visita a la Plataforma Centre Multiserveis 
          (Dijous 27 d’octubre) 
        

Una vintena de persones es van inscriure a la visita que s’organitzà per 
conèixer les instal·lacions i els serveis de La Plataforma Centre Multiserveis el 

27 d’octubre. 
   
L’experiència fou conduïda pel personal del Consorci de Serveis a les Persones i 

ben valorada pel públic assistent. 
 

 
o Taula rodona: Parlem del Mercat 

     (Dimecres 16 de novembre) 
           
El Casal Municipal de la Gent Gran acollí un acte dels previstos dins la 

celebració, aquest any, del 75è aniversari del mercat central que organitzava 
Mercats Municipals. 

 
La gent del mercat, paradistes d’ara i d’abans i gestors, varen poder compartir 
amb tothom les seves opinions de cap a on va el Mercat, quina línia de 

funcionament i futur se li pronostica.  
 

Integraren la taula, 4 ponents:  
 

o l’Enric Ferrer (ex-regidor de dinamització 

econòmica i promoció de ciutat durant el mandat 
1991-1995), 

o Montse Marcé (ex-concessionària del Mercat 
central) 

o Remei Gimeno (concessionària actual del Mercat), i 

o Mercè Ferret (usuària habitual del Mercat i membre 
del Casal Municipal de la Gent Gran). 
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Una vintena de persones molt interessades van escoltar les experiències, 

anècdotes i impressions en torn el món del mercat per part dels ponents i 
cadascú des del seu prisma.     

 

En acabar la trobada, el públic creuà la plaça del mercat per anar a visitar 
l’exposició de fotografies històriques que hi ha al hall del Mercat Central: 75 

anys del Mercat de Vilanova en fotografies.   
 
 

 
4. SORTEIG ALEATORI – COMPARSES  GENT GRAN  

 
 
Per tercer any consecutiu, el Diumenge de Carnaval, l’Ajuntament convida molt 

especialment a la gent gran de la ciutat a gaudir de l’espectacle del dia de les 
Comparses, des d’un balcó de la plaça de la Vila. 

 
 
 

Aleatòriament i, a través d’un sistema 
informàtic, es seleccionen des del cens 

municipal, un conjunt de persones majors 
de 65 anys i se’ls ofereix individualment i 
a través de trucades telefòniques,  poder 

gaudir d’aquest esdeveniment des dels 
balcons de la biblioteca Joan Oliva. 

 
En un acte públic celebrat el 3 de febrer de 2016 al Saló de Plens de 

l’Ajuntament, es van convocar tots els avis i àvies afortunats i se’ls va lliurar 60 
invitacions dobles. 
 

 
 

5. EL TALLER LA HISTÒRIA A LES NOSTRES MANS. 
 

GRUP DE DONES AMB  MEMÒRIA 

 
 
Es  tracta d’un taller d’història oral format 

per aproximadament una seixantena de 
dones grans i que enguany celebrava la 
seva majoria d’edat.  

És doncs, una experiència de treball i de 
grup plenament consolidada.  

 
Aquest grup des de fa uns anys es reuneix 
a la sala de Juntes de la UPC, els dimarts a 

les 17.30 hores.  
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El taller busca, a partir de la memòria oral, transmetre la història de la ciutat a 
les noves generacions.  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 s’ha editat dins de la col·lecció 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, coneixements 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.  

 

Fins ara s’han elaborat els següents 10 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 

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 
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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 

 

 

El curs 2015 - 16, va ser el vuitè any consecutiu que el Grup de Dones amb 

Memòria, van adreçar aquest taller de transmissió de les seves vivències a 
generacions més joves a través de xerrades a escoles i instituts de la ciutat. En 
concret han realitzat aquest taller 1.165 alumnes de 13 centres educatius de la 

ciutat.   
 

El número total de tallers de Memòria del Futur que s’han realitzat aquest curs 
escolar és de 46:  12 amb alumnat de primària, 25 amb alumnat d’educació 
secundària obligatòria i 9 de batxillerat.  

 

 

6. 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: residències i centres de dia 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.  
 

 
 

 

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 
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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 què es promou i anima a que es realitzin altres intercanvis de 

trameses o de visites. 
 

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, en especial, d’afecte. 
 
Durant el curs 2015 - 2016 s’han mantingut 4 intercanvis entre infants de 4t i 

5è de 4 escoles i 4 centres de gent gran.  
 

Centre de Dia Masbau - Escola Pompeu Fabra 
Residència Els Josepets - Escola Ginesta 
Casa d'Empara - Escola Arjau 

Centre de Dia CAPI Baix a Mar - Escola Llebetx 
 

 
 

7. MESA DE LA GENT GRAN  

(9 de juny 2016) 
(8 de novembre 2016) 

 
 

 
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 de 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, de debat i per 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. 

 
Es tracten temes d’interès del col·lectiu de la gent gran proposats per 
representants de les entitats i/o per l’Ajuntament. 

 
Durant l’any 2016 es van realitzar dues trobades amb els següents ordres del 

dia: 
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Primera trobada del 9 de juny de 2016: 

 
1. Aprovació de l’acta de la mesa del dia 8 d’abril de 2015 
2. Nous contractes de serveis 
3. Manteniment de ciutat 
4. Plaça del Port 

5. Platja del Far 
6. Pla de xoc de l’ordenança de convivència 
7. Precs i preguntes 
 
 

Consulteu l’acta de la sessió 9 de juny de 2016. 

 
 

Segona trobada del 8 de novembre de 2016: 
 

1. Aprovació de l’acta de la mesa del dia 9 de juny de 2016 
2. Canvi línies del bus urbà 
3. Aparcament Camils 

4. Bicicletes i civisme 
5. Proposta de la Unió de Jubilats i Pensionistes de la UGT sobre serveis sanitaris al 

Garraf 
6. 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 

 

 
 

 
 
 

 

http://www.vilanova.cat/doc/doc_55096270_1.pdf
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8. 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 o ser pensionistes per jubilació  

- Tenir una discapacitat igual o superior al 65% o inferior al 65%, però amb el 
barem de mobilitat 

- Tenir reconegut un grau 2 ó 3 de dependència  
- Ser titular d’una pensió contributiva per incapacitat permanent absoluta per a 
tot tipus de treball de la Seguretat Social 

 
 

El Carnet Actiu s’expedeix, presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana 
(OAC). 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

Actualment més de 6.000 persones gaudeixen d’aquest carnet i disposen de 
tots els seus avantatges. 

 
 
 

9. BALLEM !. Cicle de Balls de Saló 
 

 
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€).  
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10. SUPORT A LES ENTITATS DE GENT GRAN  

 
 
La regidoria de Gent Gran dóna assessorament tècnic, en infraestructures i 

suport econòmic a través dels convenis i/o les subvencions, a les entitats de 
gent gran.  

 
Es manté 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 

Grup de Jubilats CCOO 


