
Telèfons d’interès: 
Ajuntament de Granollers
•	Servei de Salut Pública 93 842 66 68
•	Centre de Medicina de l’Activitat  

Física i l’Esport 93 870 54 13
•	Palau d’Esports 93 879 60 95
•	Pavelló Can Bassa 93 870 50 98

Centres d’Atenció Primària
•	CAP Canovelles 93 846 83 28 
•	CAP Les Franqueses 93 861 80 30
•	CAP Corró d’Avall 93 840 42 00
•	CAP Sant Miquel 93 879 16 25
•	CAP Vallès Oriental 93 860 05 22

NOTA: 
El programa AFIS és gratuït.



Què és?
AFIS és un programa municipal que té com a ob-
jectiu millorar la qualitat de vida d’aquelles perso-
nes amb certes patologies cròniques mitjançant la 
pràctica regular i controlada d’activitat física.

Què pretén?
Facilitar la incorporació de l’activitat física en la 
vida diària adaptada a les necessitats de cada 
persona i potenciar un estil de vida actiu.

Quant dura?
9 mesos.

A qui s’adreça?
A tota persona sedentària que tingui un o més factors 
de risc cardiovascular o a un adult amb malaltia 
crònica, com:
•	Diabetis mellitus
•	Hipertensió arterial
•	Dislipèmies (augment de colesterol, triglicèrids...)
•	Obesitat/ excés de pes
•	Depressió i/o ansietat
•	Patologies d’aparell locomotor (osteoporosi, mal 

d’esquena...).
•	Altres

Com accedir al programa?
El vostre equip d’atenció primària (metge/essa o 
infermer/a) serà qui determinarà la conveniència 
d’entrar al programa. Amb la derivació corresponent, 
haureu de demanar cita a la Unitat de Medicina de 
l’Esport Municipal, tel. 938 705 413, on fareu una 
entrevista personal i, en cas necessari, una revisió 
mèdica.

On i quan es fa aquest programa?
L’activitat física que proposem és en grup, amb un 
professional de l’activitat física que desenvoluparà un 
programa totalment ajustat a les condicions físiques 
i psicològiques de l’usuari. Les classes són dos dies 
a la setmana, en torn de matí o tarda, i hi haurà un 
màxim de 20 persones per grup.

Actualment les dues instal·lacions de referència on 
es desenvolupen les sessions són: 
•	Palau d’Esports de Granollers 
•	Pavelló de Can Bassa 

Quin tipus d’exercici físic es fa?
El tipus i la quantitat d’exercici físic que cada per-
sona farà estarà en funció de la seva patologia de 
base, dels seus hàbits i estils de vida, i d’acord amb 
els objectius de millora proposats.
Sempre estarà indicat per un/a professional 
especialista en activitat física i salut; i prèviament 
el Servei de Medicina Esportiva Municipal farà la 
recomanació del volum i intensitat adequada a 
cada perfil. 
El seguiment de l’evolució del participant el faran 
tant l’especialista en activitat física i salut com 
l’equip d’atenció i , si és necessari, conjuntament 
amb el Servei de Medicina de l’Esport.

I després d’AFIS?
Podeu continuar fent, de manera individual, els 
exercicis practicats durant l’estada en el programa 
o bé continuar la pràctica d’altres programes espor-
tius municipals.


