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Mesura de govern per promoure el Programa d’Acció per a la Promoció de 
l’Envelliment Actiu de les Persones Grans del  Districte de Ciutat Vella 
2013-2015 
 
» 1. Antecedents 
 
La Unió Europea va declarar l’any 2012 com l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la 
Solidaritat entre Generacions, amb l’objectiu de donar resposta a l’intens procés d'envelliment 
de la població de la UE. S’estima que a partir de 2012, la població europea en edat de treballar 
començarà a disminuir, mentre que la població major de 60 anys seguirà augmentant en prop 
de dos milions de persones l'any. La pressió més forta s'espera que passi en el període 2015-
2035, quan la generació del baby-boom entri a formar part de la població jubilada. Aquest 
sobreenvelliment de la població es deu a l’efecte combinat de l’espectacular increment de 
l’esperança de vida de la població (3 anys de mitja per dècada) i als baixos índexs de natalitat 
registrats a Europa. 
 
Aquesta realitat implica reptes, però també oportunitats en l’àmbit de la convivència, la 
integració i el benestar social a la UE. Els principals reptes es plategen per a la sostenibilitat de 
les finances públiques, en particular el finançament de l'assistència sanitària i les pensions, 
amb el risc de debilitar la solidaritat entre les generacions i en el sí de les famílies. Però també 
grans oportunitats per la important contribució real i potencial que la gent gran pot aportar a la 
societat. 
 
L'Any Europeu de Envelliment Actiu va estar programat com un marc per a la sensibilització, 
per a la identificació i difusió de bones pràctiques i, sobretot, per fomentar polítiques de 
promoció de l'envelliment actiu i de solidaritat entre generacions entre els seus estats membres 
i els diferents nivells de governs locals, en col·laboració amb els diferents agents socials i de la 
societat civil. 
 
Als anys 90, l’Organització Mundial de la Salut va substituir el concepte d'envelliment saludable 
i va adoptar el més ampli d'envelliment actiu amb la intenció d’incorporar els diversos factors 
que, juntament amb l’atenció sanitària, incideixen en el procés d'envellir, definint-lo així: 
“Envelliment actiu és el procés d'optimitzar oportunitats per al benestar físic, psíquic i mental a 
tot el decurs de la vida, per tal d'estendre l'expectativa de vida, la productivitat i la qualitat de 
vida en l'edat avançada”. 
 
L’envelliment és doncs un procés, no un estat, i per tant, no comença en el moment en què per 
edat cronològica s’entra en el grup de persones grans, a l’Estat Espanyol als 65 anys. Aquest 
procés d’envelliment té lloc al llarg de tota la vida, comença físicament en edats molt 
primerenques i té a veure amb la nostra història de vida. Així, podem afirmar que, envellim 
segons hem viscut, i la pròpia persona esdevé el principal agent de canvi en funció de la seva 
trajectòria vital i les seves actituds personals. D’aquí rau la importància de sensibilitzar al 
conjunt de la població. 
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D’altra banda, el terme actiu no es refereix sols a la capacitat d’estar físicament actiu, sinó, 
principalment, a la participació en la vida econòmica, política, social, cultural i cívica per part de 
les persones grans. 
 
L’envelliment actiu tracta d’ampliar l’esperança de vida amb bona qualitat per a totes les 
persones a mesura que envelleixen en base a tres eixos: 

 
- La participació de les persones grans, clau en el desenvolupament humà orientat a un 

exercici socialment compromès, actiu i responsable de la ciutadania. 
- El foment de la salut i del seu benestar social, material i emocional, com a requisit clau 

de la qualitat de vida al llarg del procés d’envelliment i en situacions de dependència, 
mitjançant la provisió de serveis. 

- La creació d’entorns físics, comunitaris i socials, que garanteixin una vida quotidiana 
digna i segura. 

 
L’envelliment actiu proposa que les persones envelleixen no només a base de tenir cura d’elles 
mateixes, sinó que sosté que les persones envelleixen bé, en la mesura que  participen i 
contribueixen a la societat. Aquest concepte també és vàlid per a les persones grans jubilades, 
les malaltes o les que viuen en situació de discapacitat,  en tant que poden seguir contribuint 
activament amb les seves famílies, comunitats i nacions.  D’aquesta manera entrem en el 
concepte de la solidaritat entre generacions, com a un principi important de l’envelliment actiu. 
 
Així doncs, promoure polítiques d’envelliment actiu, és promoure polítiques de prevenció i de 
promoció de l’autonomia de les persones grans tot canviant una concepció encara molt 
arrelada segons la qual envellir implica passivitat i dependència per posar en valor les 
contribucions que la gent gran aporta a la societat.  Aquestes aportacions contribuiran a millorar 
la solidaritat entre generacions i faran possible un major nombre d’interaccions i de relacions 
positives que permetin eliminar algunes barreres que ara com ara impedeixen que la nostra 
societat sigui realment per a tots i per a totes les edats. 
 
Els paradigmes d’envelliment actiu posen l’accent en l’autonomia, els drets socials, la solidaritat 
entre generacions i la vinculació relacional de la gent gran. 
 
És per tot això que la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat, Joventut  i Esports de 
l’Ajuntament de Barcelona, el 17 de gener de 2012, va aprovar la Mesura de govern per 
l’adhesió de la ciutat de Barcelona a la celebració de l’Any Europeu de l’Envelliment 
Actiu i de la Solidaritat entre Generacions 2012, la finalitat de la qual va ser refermar el 
compromís de l’Ajuntament de Barcelona per a la construcció d’una ciutat per a totes les edats i 
amiga de la gent gran, i adreçar-se a la ciutadania de Barcelona, des dels més petits als més 
grans, així com al conjunt d’entitats, institucions,  organitzacions professionals, per tal de: 
 

- Sensibilitzar al conjunt de la ciutadania, sobre la importància de la prevenció i la 
promoció de l’envelliment (planificar aquest procés d’envelliment). 

- Difondre i posar en valor les bones pràctiques d’envelliment actiu desenvolupades ja a 
Barcelona, i impulsar noves accions que contribueixin a avançar en aquest objectiu 
compartit. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 
 

www.bcn.cat 

- Reconèixer la gran contribució de les persones grans en el benestar de la comunitat, 
en l’entorn familiar i en el conjunt de la societat barcelonina. 

- Promoure i impulsar la necessària solidaritat entre generacions per afavorir la cohesió 
social. 

 
 
» 2. Presentació de la Mesura de Govern 
 
L’any 2012, en motiu de la celebració de l’Any Europeu 2012 de l’Envelliment Actiu i la 
Solidaritat entre Generacions, ha brindat una gran oportunitat per recordar al conjunt 
de la societat com n’és d’important la participació social de les persones grans, així 
com la promoció de la seva salut i la garantia de la seva seguretat. 
La promoció de l’envelliment actiu fa temps que és un eix estratègic en la definició dels 
equipaments municipals de gent gran de la ciutat. El 2 de febrer de 2007, es va 
presentar al Plenari Municipal la mesura de govern del Pla de millora de casals i espais 
municipals de gent gran amb la qual s’avançava i es descrivien les condicions perquè 
aquests equipaments de gent gran donessin resposta a les necessitats de les persones 
grans d’aquell moment i s’acabessin convertint en equipaments d’excel·lència pel 
foment de l’envelliment actiu de les persones grans. 
Els objectius del Pla de millora de casals i espais municipals continuen sent vigents: 

1. Enfortir aquells elements que configuren els casals com a serveis públics de 
proximitat de caràcter universal en l’àmbit de la gent gran, orientats a la 
cobertura de necessitats de relació, afecte i sentit de pertinença a una 
comunitat. 

2. Garantir l’equitat en l’oferta de serveis a totes les persones grans de la ciutat 
respectant les característiques pròpies de cada territori. 

3. Adequar la cartera de serveis i el model organitzatiu a les necessitats i 
expectatives actuals i de futur de la gent gran. 

4. Oferir als districtes criteris i eines adequades de planificació i gestió dels seus 
casals.  

 
Amb l’Any Europeu 2012 de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre Generacions s’han 
posat en valor els casals i espais municipals de gent gran que estan en Pla de Millora, i 
es valora que cal continuar promovent equipaments de gent gran en aquesta línia, 
alhora que també cal adaptar i posar al dia aquells aspectes del Pla de Millora que 
siguin necessaris. 
L’Ajuntament de Barcelona vol mantenir el seu compromís amb les persones grans 
més enllà d’aquesta fita. És més, aspira a sensibilitzar la ciutadania, els moviments 
associatius i la resta d’agents socials i econòmics de la ciutat per fer front als reptes de 
l’envelliment d’una forma positiva i solidària. 
Amb aquesta finalitat l’Ajuntament de Barcelona ha impulsat l’elaboració d’un 
Programa d’Accions per a la Promoció de l’Envelliment Actiu de les Persones Grans, 
2013-2015 a cada un dels districtes de la ciutat. Per fer-ho els districtes han compartit 
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el mateix marc conceptual i estratègic, esperant que això facilitarà l‘aprofitament dels 
recursos municipals i la comunicació institucional. Alhora, la identificació de les accions 
s’ha fet de forma autònoma a cada districte en funció de les seves necessitats i 
oportunitats específiques. No obstant això, el treball col·laboratiu entre els districtes 
ha permès incloure diverses accions comunes. 
Aquest programa d’accions de Ciutat Vella té com a missió contribuir a la promoció de 
l’envelliment actiu de les persones grans que viuen a Barcelona mitjançant la 
planificació i la coordinació de les activitats i serveis en aquest àmbit dins del període 
2013-2015. La seva visió és que Barcelona esdevingui una ciutat més amigable per a 
totes les edats en l’any 2015, on l’Ajuntament ha assumit el lideratge institucional 
d’aquest procés de transformació social i urbana, amb la col·laboració activa de les 
persones grans i de la resta de la ciutadania. 
Les propostes d’accions s’estructuren en sis eixos estratègics que agrupen els 
principals àmbits d’intervenció del districte en matèria de polítiques de gent gran: La 
difusió de l’envelliment actiu entre la ciutadania; la promoció de la participació social 
de les persones grans a la ciutat; la dinamització d’espais de desenvolupament 
personal al llarg de l’envelliment; la promoció de la salut de les persones mentre 
aquestes envelleixen; la protecció de la seguretat, la dignitat i l’autonomia de les 
persones grans; i, la gestió de la qualitat dels casals i espais de gent gran municipals. La 
formulació dels diferents objectius operatius i accions concretes tenen en compte els 
següents valors d’intervenció social: 

- Autonomia personal. Respectem el dret de les persones a prendre decisions 
sobre les qüestions que afecten a la seva vida segons les pròpies preferències.   

- Diversitat social. Reconeixem que les persones grans com a col·lectiu presenten 
una gran heterogeneïtat, el que comporta dissenyar instruments diferents, 
especialment en les estratègies de comunicació, que avancin cap a la 
intervenció individualitzada. 

- Igualtat de gènere. Tenim present la perspectiva de gènere en el disseny i 
posada en marxa de totes les accions com a garantia de que homes i dones 
poden exercitar els mateixos drets i oportunitats. 

- Cohesió intergeneracional. Valorem la cohesió entre generacions com un factor 
clau en el desenvolupament social que ha de ser propiciat per les polítiques 
d’envelliment actiu, sense menysteniment de les intervencions específiques per 
a les persones grans.  

- Participació social. Defensem la incorporació de la participació social al disseny i 
posada en marxa de la intervenció pública com a estratègia eficaç per millorar 
els seus resultats i reforçar la seva legitimitat.   

Amb aquestes directrius el districte de Ciutat Vella estableix el seu propi full de ruta 
per la millora continua dels casals i espais municipals de gent gran i per promoure 
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l’envelliment actiu de les persones grans en els propers anys dins del compromís que 
ha assumit Barcelona per ser una ciutat amigable per a totes les edats.     
 
Ciutat Vella vol prioritzar tres aspectes pel que fa a la promoció i a la protecció de la 
gent gran que viu al districte: 
 
Per una banda, la implicació de diferents agents del territori en la millora de la qualitat 
de vida de les persones grans, el districte destaca la implicació dels eixos comercials en 
l’atenció de la gent gran que usa diferents serveis al barri, així per exemple, es vol 
mantenir el projecte Comerç amic de la gent gran, com a eina de suport a l’espai públic 
i d’implicació del comerç de proximitat amb aquesta població, així com la implicació de 
diferents agents del districte en la millora de certs espais públics d’ús freqüent de la 
gent gran. 
 
També des del districte es creu prioritari treballar la detecció, l’acompanyament i el 
donar suport a aquelles persones grans que viuen soles, que poden estar en risc 
d’aïllament i que és important tenir-les en compte i fer-les més properes als serveis de 
proximitat com són els casals de gent gran. En aquest sentit s’ha ampliat la concessió 
de la gestió dels casals municipals per tal d’incorporar un tècnic més per fer donar a 
conèixer el projecte i dinamitzar el grup de persones que es detectin. 
 
La tercera línia que es vol destacar és tot el treball de suport amb la gent gran que 
participa voluntàriament als casals, i que treballen en col·laboració amb altres entitats i 
serveis i veïns del barri de referència, es valora important implicar-los i fer-los sensibles 
a noves realitats socials i donar-los suport a les propostes interculturals i 
intergeneracionals que sorgeixin. La gent gran ha de continuar sent un valor actiu per a 
tota la societat, d’aquesta manera es col·laborarà a trencar estereotips vers la gent 
gran. 
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»3.  Les persones grans del Districte de Ciutat Vella 
Algunes dades sociodemogràfiques 

 

Taxa  
sobre envelliment 

Total  Dones  Homes  

Ciutat Vella 58,0  63,9 49,1 

Un dels més baixos 51,5  
Les Corts 

54,5  
Les Corts 

47,5 
Eixample/ Les Corts 

Un dels més alt 58,5 
Eixample 

62  
Eixample 

52,4  
Eixample 

Barcelona 55,3 58,8 49,9 
 
Taxa d’envelliment: Proporció (en %) de persones de 65 i més anys respecte la població total. 

Clau interpretativa: quan més gran és la taxa, major influència demogràfica de les 
persones grans en el municipi.  

Taxa de sobreenvelliment: Proporció (en %) de persones de 75 i més anys respecte la 
població de 65 i més anys. Clau interpretativa: quan més gran és la taxa, major 
necessitat de serveis d’atenció a les persones amb dependència a la comunitat i/o 
al domicili.  

 

Població a Ciutat Vella: 105.220 habitants 
de 65 i més: 15.488 
Lectura 30/06/2012 

Població a Barcelona: 
1.619.839 habitants 
de 65 i més: 338.509 
Lectura 30/06/2012 

Taxa envelliment Total  Dones  Homes  

Ciutat Vella 15,3 170,1 102,6 

Un dels més baixos 19,5 
Sants Montjuich 

159,3  
Sarrià Sant Gervasi 

97,1  
Sarrià Sant Gervasi 

Un dels més alt 23  
Nou Barris/ Horta 

247,3 Eixample 139,4 
Horta Guinardó 

Barcelona 20,8 199,12 122,8 
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Dones 65-74 
21,8% 

Homes 65-74 
20,2% 

Dones 75 i més 
66,4% 

Homes 75 i 
més 

33,6% 

Dones i homes, 
75 i més 
58,0% 

Persones grans segons grups d'edat i sexe 

0 5 10 15 20 25 30 35

Raval

Barri Gòtic

Barceloneta

Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera

Districte Ciutat Vella

BARCELONA

Taxa d'envelliment (en %). Dones i homes. 
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Índex prospectiu/ 
Barris 

Total % Dones % Homes % 

Raval 60,7 48,7 78,5 

Gòtic 62,9 49,1 81,1 

Barceloneta 46,3 38,0 60,0 

Sant Pere, Santa 
Caterina, Ribera 

53,6 44,2 68,6 

Total 55,3 49,7 63,9 

 
 
Índex prospectiu de gent gran: Proporció (en %)  de persones de 55 a 64 anys respecte la 

població de 65 i més anys. Clau interpretativa: quan més gran és l’índex major és 
l’impacte esperat en els propers anys degut al canvi generacional dins de la gent 
gran.  

 

 
 
 
Habitatges de 2 o més plantes sense ascensor, que no són accessibles i no tenen 

garatge al propi edifici: Proporció (en %) d’habitatges familiars que no tenen 
aquestes característiques. Clau interpretativa: quan major sigui la proporció, major 
probabilitat d’aïllament social a persones grans per problemes de manca de 
mobilitat personal. 

 

Finques amb 
Ascensor 

Total Si No 

Ciutat Vella 49.451 13.901- 28,11% 35.550 
71,88 % 

Eixample 114.446 103.809 
90,70% 

10.637 
9,20% 

Nou Barris 65.663 46.994 
71,5% 

18.669 
28,43 % 

Barcelona 669.608 488.972 
73,02% 

180.636 
26,97 % 
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Taxa de persones grans que viuen soles: Proporció (en %) de persones que viuen soles dins 
de la població total de 65 i més anys. Clau interpretativa: quan major és la taxa, major 
probabilitat de trobar persones grans en situació d’aïllament social 
 
 
 
La situació dels Casals a Ciutat Vella: 
 
En referència als equipaments de promoció per a la gent gran és bo constatar que el Districte 
disposa tant d’una xarxa pública com privada de casals i serveis per a la gent gran que faciliten 
la vida associativa i relacional de les persones de més de 65 anys.  
Es disposa de cinc casals municipals, un de la Generalitat de Catlunya i un de la Fundació la 
Caixa, que juntament amb associacions, entitats centres cívics, instal·lacions esportives 
estableix una important xarxa de promoció de la gent gran al districte. 
 
Cada Casal municipal funciona amb el model d’organització de la participació interna tal i com 
defeneix el pla de millora de casals i espais de gent gran de l’Ajuntament de Barcelona. En 
cada casal funciona una comissió gestora que es reuneix trimestralment i defineix, pressuposta 
i fa les valoracions de les activitats que proposa i porten a terme les comissions d’activitats, 
amb el suport dels tècnis i tècniques dels casals.  
 
Cal tenir en compte un projecte com és els àpats en companyia, ara de gestió de l’Institut 
Municipal de Serveis Socials, que ja porta molts anys instal·lat en el marc dels casals 
municipals, excepte al barri de la Barceloneta que ja compte amb el menjador de la Generalitat 
de Catalunya. 

Barri Índex solitud 65  
i més % 

Índex solitud 75 
i més % 

Raval 33,3 38,7 

Gòtic 29,3 33,6 

Barceloneta 32,2 37,8 

Sant Pere, Santa Caterina, Ribera 34,7 40,5 

Ciutat Vella 32,8 38,1 

Un dels més baixos Les Corts 22,7 28,0 

Un dels més alts Gràcia 28,4 33,7 

Barcelona 25,7 31,2 
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»4.  El PAM de l’Ajuntament de Barcelona i PAD del Districte de Ciutat Vella  defineixen 
diferents línies d’intervenció en el camp dels serveis a les persones i en altres àmbits 
que fan incidència cap el col·lectiu de la gent gran. 
 
En referència al PAM 2011-2015 en el marc de les persones i les famílies defineix com a 
línies de treball: 
 
 “La ciutat preferida per viure amb seguretat, equitat i qualitat de vida” 

1. Garantir l’accessibilitat, qualitat i equitat dels serveis  
 

Atenció a les persones grans dependents i/o en risc d’exclusió.  
Ampliar i millorar l’atenció a les persones grans dependents i/o en risc d’exclusió sota criteris 
d’equilibri territorial, adequant els models d’atenció a les diferents necessitats vitals de les 
persones ateses, avançant en la qualitat dels serveis que es presten i promovent la participació 
dels beneficiaris i dels seus familiars en el disseny i millora dels serveis.  
Accessibilitat i qualitat dels serveis socials bàsics.  
Millorar l’accessibilitat i la qualitat dels serveis socials bàsics, facilitant la cita concertada per 
telèfon o Internet, a partir del desenvolupament i avaluació del Model de Serveis Socials 
Bàsics, millorant el temps d’atenció i el grau de satisfacció de les persones ateses. 
 
Envelliment Actiu.  
Fomentar l’envelliment actiu i la participació de la gent gran en tota mena d’activitats, 
promovent el seu caràcter intergeneracional, el voluntariat, l’accés a les noves tecnologies i el 
treball en xarxa com a mitjà de prevenció i promoció de l’autonomia personal a través dels 
casals i altres serveis de proximitat.  
 

2. Barcelona salut: promoure una ciutat saludable  
 
Mirada transversal. Incorporar la dimensió de la Salut a les polítiques publiques amb una 
mirada transversal. 
 

3. Enfortir el teixit associatiu per garantir la seva funció de transmissió i dinamització 
dels problemes i necessitats dels ciutadans. 
 

Associacionisme ciutadà fort, implicat i corresponsable.  Aconseguir un associacionisme 
ciutadà fort, implicat i corresponsable que permeti una nova estratègia política basada en un 
model de concertació per a la ciutat  
 

4. Garantir l’excel·lència en el disseny urbà i dels edificis impulsant una arquitectura 
de qualitat  
 

Ciutat amigable amb la gent gran. Avançar en la construcció d'una ciutat per a totes les edats i 
amigable amb la gent gran.  
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El PAD de Ciutat Vella, defineix entre d’altres, les següents línies d’actuació: les persones 
i les famílies són els principals destinataris d’aquest Programa d’Actuació de Districte per al 
mandat 2012-2015. 
A continuació es refereixen aquelles línies d’actuació del PAD 2012-2015, en les que les 
persones grans són destinatàries d’una manera específica, o bé, de forma transversal. 
 
 

• Incrementar el pla de millora dels casals de gent gran 
• Promoure la participació activa de le gent gran del districte 
• Instal·lació d’aparells gimnàstics per a la gent  grans a la plaça caramelles 
• Prioritzar l’ateció a col·lectius més vulnerables i persones en situació de dependència 
• Potenciar els programes de salut als barris 
• Promoure les campanyes de prevenció i promoció de la salut 
• Potenciar els plans d’estiu als barris, Activitats per al foment de l’activitat veïnal i 

minimitzar conflictes estacionals 
• Promoure la participació i la col·laboració permanent 
• Potenciar un pla de millora continuada per al seguiment dels projectes de subvencions 
• Impulsar el treball en xarxa dels grans equipamewnts de capitalitat 
• Tot el que fa referència a la millora d’espais, places i carrers, té una incidència directa 

cap a la gent gran i llur mobilitat urbana 
• El “pla dintres” permet treballar per garantir, sovint a la gent gran, la millora 

d’habitatges, així també tot el que faci referència a corregir els mals usos dels 
habitatges 

• Intensificar el control de la indisciplina viària de determinats grups 
• Potenciar les xarxes socials com a eina d’interlocució i proximitat 
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»5.  Eixos estratègics, objectius operatius i accions 2013-2015. 
S’estableixen a continuació els sis eixos del programa, on queden reflectits els diferents 
objectius i le seves accions corresponents. Hem d’entendre que sovint, a través d’una acció 
podem respondre a més d’un objectiu, per tant moltes de les accios responen a una mirada 
transversal del projecte i dels propis eixos estratègics del programa. 
 
Eix estratègic 1 La difusió de l’envelliment actiu entre la ciutadania. 
 
Objectiu operatiu 
Difondre el missatge de l'envelliment actiu a la gent gran i a la ciutadania en general 
Accions: 

 Edició i difusió d'un programa trimestral en paper i via web 
 Establiment d'una visita a domicili per fer l'homenatge de les persones 

centenàries 
 Manteniment de dos actes protocol·laris de reconeixement de la gent gran,  a 

l'Estiu i al Nadal 
 Establiment d'una accessibilitat, sobretot visual, en totes les comunicacions del 

districte 
 
Objectiu operatiu 
Posar en valor les experiències portades a terme de gent gran i per a la gent gran 
Accions: 
 Programació d’una bona pràctica per barri 
 Difusió d’experiències formatives per a la gent gran en el marc del Consell de 

Gent Gran 
 Publicació de projectes intergeneracionals i altres projectes portats a terme per 

a la gent gran a la web del districte, en format agenda, notícia i/o programació 
estable 

 
Objectiu operatiu 
Fer difusió de les pràctiques de la gent gran entre entitats de diferents edats i de 
diferents orígens 
Accions: 
 Organització d’un cicle  de xerrades fora dels espais de gent gran, per a donar a 

conèixer les recomanacions per un envelliment actiu dirigit a persones adultes 
en edat prèvia a la jubilació 

 Programació de trobades de coneixement mutu entre diferents col·lectius, 
edats i projectes del barri, entre barris del districte i diferents tipologies de 
serveis 
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 Manteniment del blog de l’Aula Cultural de la gent gran 
 
Eix estratègic 2: La promoció de la participació social de les persones grans a la ciutat. 
 
Objectiu operatiu 
Potenciar la participació de la gent gran en els òrgans de participació ciutadana formals 
Accions: 

 Organització de xerrades als casals municiapls per donar a conèixer i explicar el 
funcionament dels Consells de barri 

 Participació de cada comissió gestora dels casals en el Consell de Gent Gran del 
districte   

 
Objectiu operatiu 
Contribuir a la visibilitat d’una gent gran activa 
 
 
Accions 

 Organització de mínim un acte al carrer a cada barri, en el marc del Pla d’Estiu per fer 
visible una imatge positiva de la gent gran 

 Acompanyament a la gent gran per tal que participi en  les activitats de barri, del 
calendari festiu i altres 

 Difusió de les formes de participació de la gent gran  en projectes formatius dirigits a 
d’altres col·lectius, sobre memòria històrica del barri, els horts, tallers de voluntariat, 
fooment de la lectura 

 
Objectiu operatiu 
Fomentar la participació de la gent gran en projectes socials en col·laboració amb altres agents 
del territori 
Accions 

 Dinamització de la participació de la gent gran en projectes d’atenció a les noves 
realitats socials, bones pràctiques d’entitats i projectes del barri 

 Implicació de la gent gran en la detecció de mancances i de gent grna en risc 
 
Eix estratègic 3: La dinamització d’espais de desenvolupament personal al llarg de 
l’envelliment. 
 
Objectiu operatiu 
Continuar oferint espais de formació no formal a les persones grans 
Accions 
 Acompanyament al procés d'autonomia de l'entitat Aula Cultural i el seu pas 

cap a Aula d'Extensió Universitària 
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 Apropament de la gent gran als grans equipaments culturals del districte i llurs 
projectes pedagògics, com a mínim un gran equipament cultural vincular-lo a 
un casal de gent gran (museus, universitats) 

 Programació d'un espai de cooperació amb altres generacions 
 Programació d'actes pel foment de la lectura i de la lectura fàcil cap a la gent 

gran 
Objectiu operatiu 
Donar suport a través de les subvencions a entitats que promoguin l'envelliment actiu 
Accions 
 Seguiment d'un mínim d'una subvenció per barri per a entitats de gent gran 

que fomentin l'envelliment actiu 
 Orientació a les associacions de la gent gran (Torre Jussana) 
 Acompanyament al procés d'autonomia de l'entitat Aula Cultural i el seu pas 

cap a aula d'extensió universitària 
 
 
Objectiu operatiu 
Fomentar l'ús de les noves tecnologies per part de les persones grans en els 
equipaments municipals del districte 
 
Accions 
 Recuperació del wi-fi al Casal Trueta i  Instal·lació d'una aula informàtica 
 Aproximació de les aules informàtiques de les biblioteques cap a la gent gran 
 Acompanyament per part d'entitats de joves del barri pel manteniment de la 

mediateca 
 
Eix estratègic 4: La promoció de la salut de les persones mentre aquestes envelleixen .       
 
Objectiu operatiu 
Promoure les activitats físiques dirigides a les persones grans en equipaments i espais 
oberts del districte (parcs i places) 
Accions 
 Manteniment d’espais de jocs i exercici físic en espais públics, com ara ‘Activa't 

als Parcs’ 
 Implementació de mesures de seguretat i neteja en espais de joc de l'espai 

públic 
 Continuïtat del projecte ‘Baixem al carrer’ i valorar la possibilitat d'ampliació al 

Gòtic i al Raval en el marc del contracte programa del districte amb Agència de 
Salut Pública  
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 Continuïtat del projecte de l'hort urbà de Sant Pau 
 
Objectiu operatiu 
Promoure i sensibilitzar a les persones grans perquè adoptin hàbits saludables amb 
col·laboració amb agents de salut del districte 
Accions 

 Programació estable de cicle de conferències d'hàbits saludables 
 Continuïtat Escoles de Salut de la Barceloneta 
 Continuïtat Escola de Salut de Sant Pere, Santa Caterina i la Ribera 
 Manteniment relacions estables amb les farmàcies del barri 

 
Eix estratègic 5: La protecció de la seguretat, la dignitat i l’autonomia de les persones 
grans 
 
Objectiu operatiu 
Implicar els agents de promoció econòmica i de seguretat en la protecció i prevenció 
de riscos de la gent gran (comerç, Guàrdia urbana, bombers…) 
 
Accions 
 Continuïtat i ampliació del projecte "Comerç amic de la Gent gran" 
 Assignació de la responsabilitat de tots els departaments en la millora de certs 

espais públics: George Orwell, plaça Salvador Seguí, espais de petanca de 
diferents barris, plaça dels Àngels… 

 Programació estable de xerrades amb agents de seguretat, Guàrdia urbana, 
bombers… 

 Col·laboració de la gent gran en la detecció i en la millora d'ús de certs espais 
 
Objectiu operatiu 
Generar accions que potenciïn una major autonomia de les persones grans 
Accions 
 Coordinació i manteniment d'una relació estable entre casals de gent gran i 

serveis socials 
 Ampliació, si s'escau, dels àpats en companyia, de l'IMSS 
 Incorporació estable d’un/a tècnic/a en el marc dels casals amb la funció de 

detecció i atenció a les persones grans soles per apropar-les als casals 
Objectiu operatiu 
Reforçar i fomentar els drets, deures i llibertats de les persones grans 
Accions 
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 Programació d'un cicle de xerrades estable per informar dels drets i deures de 
les persones grans 

 Programació i reforç de la promoció de la gent gran amb dependència 
 
Eix estratègic 6: La gestió de la qualitat dels casals i espais de gent gran municipals 
 
Objectiu operatiu 
Millorar la qualitat del servei als casals de gent gran 
Accions 
 Programació d'una acció intergeneracional per barri en el marc de cada casal: 

petanca plaça Folch i Torres, escola bressol al Gòtic, hort del CC Barceloneta 
 Continuïtat Projecte "Dones més a prop", amb una activitat per barri 

 
Objectiu operatiu 
Apropar la gent gran sola i en cert risc als casals municipals 
 
 
 
Accions 

 Planificació de tallers específics per a gent gran amb dependència lleu 
 Planificació del projecte "Temps per a tu" en el marc dels casals 
 Promoció de les farmàcies  del barri com  agents de detecció  en aquest 

objectiu 
 
Objectiu operatiu 
Millorar les accions de suport al voluntariat en el marc dels casals, a les entitats i en el 
barri en general 
Accions 
 Definició d'un grup de persones grans estables per donar suport a projectes 

d’entitats i grups del barri 
 Promoció d'un grup de gent gran de casals  i entitats per al projecte LECXIT, de 

foment de la lectura als centres escolars 
 Foment de l'autonomia de les comissions gestores i de les comissions 

d'activitats dels casals municipals 
 
Objectiu operatiu 
Millorar les instal·lacions i els equipaments de gent gran 
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Accions 
 Instal·lació d'anells magnètics als casals o espais d'ús freqüent de la gent gran, 

garantint-ne el seu coneixement i donant a conèixer el seu funcionament 
 Millora dels accessos a tots els espais del districte (portes, rampes…) 
 Manteniment dels canals de comunicació amb els cossos de seguretat per tal 

de realitzar accions preventives en els equipaments 
 Planificació d'un possible canvi d'ubicació del Punt Verd Folch i Torres 

 
»6.  Avaluació 
 
 

 
 
 
El Programa d’Accions per a la Promoció de l’Envelliment Actiu de les Persones Grans 
del Districte de Ciutat Vella 2013-2015 és la garantia de coherència i unitat d’acció de tot el 
desenvolupament programàtic per a la promoció de l’Envelliment Actiu de les persones grans al 
territori. 
 

VALORACIÓ FINAL DEL PROGRAMA 

SEGUIMENT GRAU DE COMPLIMENT DEL PROGRAMA 

ACCIONS 

OBJECTIUS  OPERATIUS 

EIXOS  ESTRATÈGICS 

 
A V A L U A C I Ó 

PROGRAMA  D’ACCIONS PER A LA 
PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT  ACTIU  DE  
LES  PERSONES  GRANS  DEL  DISTRICTE DE 

CIUTAT VELLA  2013-2015 
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L’avaluació es contempla com un seguiment continu dels corresponents objectius operatius i de 
les accions descrites, de tal manera que, quan finalitzi el programa al 2015, cada acció es 
pugui qualificar segons el seu grau de compliment, amb els ítems següents: 

- S’ha complert 
- No s’ha complert 
- S’ha complert en part 

 
Aquesta qualificació anirà acompanyada d’un breu comentari de justificació del corresponent 
grau de compliment. 
 
L’ avaluació del Programa d’Accions té en compte el procés següent: 

Planificació – Programació – Execució – Avaluació – (ajustos) – Reprogramació 
D’aquesta forma, de manera justificada, es podrà reprogramar algun objectiu o acció per tal 
d’aconseguir l’eficient implementació del eixos estratègics que s’han acordat. 
 
En aquest sentit, l’avaluació és un procés continu que també es retroalimenta a partir de la 
detecció d’elements programàtics no previstos. 
 
A la finalització del Programa d’Accions es realitzarà un informe d’avaluació que reculli: 

- La justificació del grau de compliment de les accions 
- Una valoració global del Programa d’Accions 
- Noves propostes de futur que puguin sorgir 

 
 

 
 
 
 
 
 

I N F O R M E 

Noves propostes de futur 

Valoració global del Programa d’Accions 

Grau de compliment de les accions 

 
INFORME d'AVALUACIÓ del 

PROGRAMA  D’ACCIONS PER A LA PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT  
ACTIU  DE  LES  PERSONES  GRANS  DEL  DISTRICTE DE CIUTAT 

VELLA  2013-2015 
 


