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El Programa d’activitat física de l’EAP Vic Nord i la 

UVic compleix 10 anys 

Hi han participat més de 250 pacients a qui els professionals de medicina o d’infermeria 

han recomanat la pràctica d’exercici 

El Pla d’activitat física, esports i salut (PAFES) de l’Equip d’Atenció Primària de Salut Vic 

Nord, en col·laboració amb la Universitat de Vic (UVic), arriba al seu desè aniversari. Durant 

aquesta dècada més de 250 persones han passat per aquest programa, que s’adreça 

especialment a pacients pluripatològics sedentaris a qui els professionals (de medicina o 

d’infermeria) de l’Equip recomanen la pràctica d’exercici físic per millorar la seva salut. 

L’objectiu del PAFES és oferir activitat física saludable i supervisada als usuaris. 

 

Des del CAP es fa la proposta als pacients de participar en aquest projecte i es realitzen una 

primera visita i proves complementàries quan estan indicades (analítica i electrocardiograma). 

Amb aquesta documentació, el pacient ja pot adreçar-se als professionals de la UVic que 

dirigeixen i supervisen l’activitat física a través del seu programa L-Cafe.  L’activitat es realitza 

a les instal·lacions de la Universitat, dos cops per setmana, en sessions d’una hora adaptades 

a les necessitats de cada usuari i totalment supervisades. 

 

La valoració que fan els organitzadors d’aquesta primera dècada de funcionament del projecte 

és molt positiva. També els usuaris mostren un grau de satisfacció elevat en relació amb el 

programa, motiu pel qual els grups d’activitat s’han anat consolidant i se sumen als que es 

van iniciant cada any.  

 

L'ICS a la Catalunya Central 

La Gerència Territorial de l'Institut Català de la Salut a la Catalunya Central presta atenció 

sanitària a una població aproximada de 425.000 habitants de les comarques de l'Anoia, el 

Bages, el Berguedà i Osona. És un equip d'uns 1.400 professionals que està al servei dels 

ciutadans en 39 centres d'atenció primària i 112 consultoris locals.  


