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Nom del programa  A So de Mar 

Descripció 
La iniciativa té la finalitat d’acompanyar a les persones grans en situació de 
vulnerabilitat per tal que puguin gaudir d’unes jornades marítimes adaptades 
a les seves capacitats. 

Objectiu general 
Fomentar l’envelliment actiu de les persones grans mitjançant la promoció 
del seu benestar emocional i físic gràcies a l’apropament al mar. 

Objectius específics 

· Promoure l’activitat física com a hàbit de salut. 

· Brindar accions i activitats a favor de la promoció de les persones grans. 

· Apoderar a les persones grans per mitjà de la creació d’un espai on 
intercanviar coneixements i on potenciar les relacions socials. 

Entitats implicades Ramon Molinas Foundation, Fundació Roure i Club Marítim Castelldefels. 

Beneficiaris 
Persones de més de 65 anys en risc d’exclusió socioeconòmica, que pateixen 
soledat i/o aïllament i amb un nivell mitjà de dependència per al 
desenvolupament de les activitats bàsiques de la vida diària. 

Número de 
beneficiaris 

Entre 10 i 15 beneficiaris per jornada. 

Calendari 
d’implementació 

De febrer a maig i de setembre a novembre. Les jornades tenen una 
periodicitat bimensual i es duen a terme entre les 9 del matí i les 13 hores. 

Localització Club Marítim Castelldefels. 

Composició de les 
jornades 

· Caminada: L’activitat que dona el tret de sortida de la jornada és una 
caminada pel Passeig Marítim de Castelldefels, per la platja o per la vora del 
mar, en funció de les condicions meteorològiques i de les capacitats dels 
beneficiaris de la jornada en qüestió.  

· Activitats: La seva temàtica canvia en funció de la jornada. Entre d’altres, A 
So de Mar contempla activitats com el ioga, estiraments o musicoteràpia. 

· Tallers: La seva temàtica varia en funció de la jornada. Hi ha tallers de 
coneixement de la flora i de la fauna locals, de cultura o d’història popular 
marinera. 

· Aperitiu: Les jornades finalitzen amb un acte de socialització en format de 
refrigeri.  

Recursos 

· Humans: Coordinador tècnic, supervisora, professionals de suport i 
especialistes en matèries concretes per impartir les activitats i els tallers. 

· Materials: Instal·lacions del Club Marítim Castelldefels, transport adaptat i 
materials de suport per a la realització de les activitats i tallers. 

Avaluació Avaluació de processos i de resultats. 

 


