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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, 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.  
 
 

3. PRIMAVERA I TARDOR ACTIVA 
 

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. 
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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 Concert de la Banda Infantil del Quartet de Clarinets de l’Escola 
de Música i Conservatori Mestre Montserrat 

          (divendres 17 d’abril) 
 
 
El Casal Municipal de la Gent Gran es va 
omplir d’assistents per escoltar els joves 
músics.   
 
La col·laboració i predisposició de l’Escola i 
Conservatori Municipal va permetre 
emplaçar l’activitat  a l’escenari del casal, 
facilitant així l’accés i proximitat de la gent 
gran a aquest tipus d’activitat cultural i, 
alhora, promoure un espai d’intercanvi i 
d’aprenentatge intergeneracional. 
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o I Caminada Familiar Solidària 
          (diumenge 19 d’abril) 
 

 
 
Més d’un centenar de persones 
van mobilitzar-se solidàriament, 
ajudant a recaptar més de cent 
quilos d’aliments i de productes 
d’higiene personal. 
 
 
 
 

La primera Caminada Familiar Solidària a favor de la Mesa d’Entitats Socials, 
combinava solidaritat i activitat saludable. 
 
 
 

o Concert “A una sola veu”. X Trobada de Corals 
          (Dimarts 28 d’abril)  
 
 
Quatre corals:  
el cor de Les Veus de l’Aula de l’Aula 
d’Extensió Universitària del Garraf, la 
Coral l’Albada de Can Pahissa i la Coral 
l’Esplai La Caixa i com a coral 
convidada: la coral Rossinyol del Casal 
de Sant Pere de Ribes, van sumar més 
de 150 cantaires a l’Auditori Eduard 
Toldrà en la X Trobada de Corals 
impulsada per la regidoria de Gent 
Gran. 
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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 Dia Internacional de la Gent Gran 
          (Dijous 1 d’octubre)  
 

 
El Dia Internacional de la Gent Gran es celebra amb 
l’organització d’una Mostra d’Entitats i Associacions 
de la Gent Gran. 
 
 
Enguany es celebrava la segona 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 3a Mostra d’Entitats de Gent Gran van ser: 
 
Associació Cal Pallissa 
Associació Compartir Experiències de Vilanova i la Geltrú (Compex) 
Associació Gent Gran de L'esplai (Caixa de Pensions) 
Associació Gent Gran de la Mar 
Aula d'Extensió Universitària de la Gent Gran de la comarca del Garraf 
Can Pahissa 
Casal Municipal de Gent Gran 
Coral l'Albada (Can Pahissa) 
Fundació Casa d'Empara de Vilanova i la Geltrú 
Fundació Privada Amics de la Gent Gran 
Grup de Jubilats de la UGT 
 Associació catalana per al Parkinson 
 Associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer del Garraf, Alt i Baix Penedès 
 Centre de dia Recreo 
Centre de dia Vilavall 
Consell Comarcal del Garraf 
 Creu Roja 
Cugat Residencial 
Iaioflautes 
Grup de Dones amb Memòria 
 La Plataforma. Centre Multiserveis 
 SEPES. Atenció domiciliària 
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La densa programació d’actes desenvolupats durant tota la jornada foren:  
 
 
A partir de les 10 h TALLER DE XAPES,  a càrrec de la Casa del Mar. A  la carpa dels tallers 
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, a càrrec de Petra Brady, professora d’activitats 
físiques del Casal Municipal de la Gent Gran. A l’escenari 

10.30 h. DANSATERÀPIA, a càrrec de la Casa del Mar. Al Casal Municipal de la 
Gent Gran. Cal inscripció prèvia. 

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

11.00 h.  TALLER DE XAPES,  a càrrec de la Plataforma Multiserveis. A la carpa 
dels tallers 

11.00 h. CAMPIONAT DE DOMINO.  Al Casal Municipal de la Gent Gran. Cal 
inscripció prèvia al mateix Casal. 

11.30 h.  SARDANES,  a càrrec de l’Esplai de la Gent Gran la Caixa. A l’escenari 
11.30 h. DANSATERÀPIA, a càrrec de la Casa del Mar. Al Casal Municipal de la 

Gent Gran. Cal inscripció prèvia. 
12.00 h.  COUNTRY, a càrrec de l’Esplai de la Gent Gran la Caixa. A l’escenari 
12.00 h. SIMULTÀNIES D’ESCACS, amb la col·laboració de Josep Barbacil i la 

Gran Penya. A la plaça Enric Cristòfol Ricart. 
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. 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.  
 
16.00 h.  OBERTURA DE LA MOSTRA 
 
16.45 h. DANSES, a càrrec del grup de Danses de COMPEX, dirigits per Eugeni 

Virgili. A l’escenari  
17.00 h. GRUP ANIMACIÓ, a càrrec de l’Esplai de la Gent Gran la Caixa. A 

l’escenari 
17.30 h.  CORAL L’ALBADA. Director: David Llorens. 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 
18.30 h. CORAL L’ESPLAI LA CAIXA. Director: Gerard Urpí. A l’escenari 
19.00 h.  PLAY-BACK, a càrrec de COMPEX, dirigit per Alegría Silvestre. A 

l’escenari 
19.30 h. “Harris’Boys” guitarres i teclat, de COMPEX, dirigits per Josep M. 

Harris. A l’escenari  
20.00 h. Musical  MAMMA MIA! de COMPEX, dirigit per Maribel Diaz. A l’escenari. 
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o Especial Ballem ! 
          (Diumenge 29 de novembre)  
 
 
El Foment Vilanoví acollí una nova edició de component solidari amb un Especial 
Ballem ! amb recollida d’aliments per a l’Economat de Vilanova i la Geltrú. 
 
Gairebé un centenar de persones que hi van assistir al darrer Ball de l’Any, van 
portar oli, llegums, llet i llaunes de conserva entre d’altres materials. 
 

 
 
 
Els assistents varen poder gaudir, a part de l’actuació musical del Duet 
Ambient, una xocolatada amb coca per gentilesa del Cafè del Foment. 
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4. SORTEIG ALEATORI – COMPARSES  GENT GRAN  
 
 
Per segon 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 al Saló de Plens de l’Ajuntament, es van convocar tots els avis 
i àvies afortunats i se’ls va lliurar 56 passis 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 compleix 16 
anys de la seva creació.  
És doncs, una experiència de treball i de 
grup plenament consolidada.  
 
Aquest grup des de fa uns anys es reuneix 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 s’ha editat dins de la col·lecció La Memòria del Futur. 
 
Precisament aquest 2015, es van reeditar alguns volums d’aquesta col·lecció 
que estaven exhaurits. 
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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 

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 
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El curs 2014 -15, va ser el setè 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 1.406 alumnes de 15 centres educatius de 
primària i secundària de la ciutat. 
 

 
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 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 
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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 2014 - 2015 s’han mantingut 4 intercanvis entre 4 escoles i 4 
centres de gent gran. Escoles participants: La Ginesta, Llebetx, Pompeu Fabra i 
L’Arjau. Total infants participants: 161 alumnes de 4rt i 5è. 
 
Centres de gent gran participants: Centre de Dia Masbau, Centre de Dia CAPI 
Baix a Mar, Residència Els Josepets i Casa d’Empara.  Total gent gran que ha 
pres part: 215 residents. 
 
 
 
 

7. MESA DE LA GENT GRAN  
(8 d’abril 2015) 

 
 
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. 
 
L’any 2015 es va realitzà una sola trobada el 8 d’abril amb el següent ordre del 
dia: 

1. Aprovació de l’acta del consell del dia 18 de novembre de 2014 
2. Grafits a la ciutat 
3. Desfibriladors 
4. Edificis en contrucció  no acabats i edifici que es manté de l’antiga fàbrica Pirelli. 
5. Plaça del Port. Procés participatiu. 
6. Situació del parc residencial per a gent gran. 
7. Economat social i menjador social de Can Pahissa. 
8. Pressupost municipal 
9. Precs i preguntes 
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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 

 
 
 

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). 
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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€).  
 
 
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. 
 
 
 

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 


