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1.  

INTRODUCCIÓ 

 

Transcorregut el primer any de desplegament del Pla de les Persones Grans 2013-
2016, aprovat el mes de  maig de 2013 pel Plenari municipal, es presenta el I Informe 
de seguiment del Pla, corresponent a l’any 2014.  
 
Aquest és el primer informe dels previstos, tal i com s’estableix en el sistema de 
seguiment i avaluació del Pla, que planteja un seguiment anual del grau de 
desplegament o execució de les actuacions i objectius plantejats en les seves 4 línies 
estratègiques.  
 
La finalitat principal de l’Informe és exposar l’estat de situació l’any 2014 dels diferents 
objectius i accions que contempla el Pla, estructurats per cada una de les 4 línies 
estratègiques de què es composa. 
Així, per cada objectiu, es detalla l’estat d’execució de les diferents accions que el 
conformen, tot fent-ne una anàlisi quantitativa i qualitativa a partir dels indicadors 
significatius o accions emblemàtiques designades per al seguiment d’aquell objectiu. 
Aquesta diagnosi s’acompanya,  a més,  dels indicadors d’entorn o context que ajuden 
a fer una anàlisi valorativa de l’estat de l’objectiu. 
Igualment i al final de cada objectiu  s’incorpora un semàfor que indica de manera 
visual i gràfica l’estat global de l’objectiu. S’identifica amb els següents colors: color 
verd: les mesures d’aquell objectiu estan en execució amb una progressió adequada, 
color taronja: les accions  estan en execució però no amb la progressió desitjable i cal 
insistir en la millora d’algun aspecte, color vermell: s’ha iniciat la posta en marxa de les 
accions segons planificació però hi ha problemes  significatius que afecten a la seva 
evolució, color blanc: no s’ha iniciat encara. 
 
Finalment, per a cada línia estratègica, es fa una síntesi de les principals idees clau de 
resultats. 
 
L’informe s’acaba amb una valoració global de l’estat de situació del Pla per a les 
Persones Grans al 2014, on es plantegen les principals constatacions observades així 
com propostes de futur i/o tendències a seguir o bé a redireccionar en els propers anys 
per tal de poder assolir els objectius previstos al final de l’execució del Pla, l’any 2016. 
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2.  

EL PLA MUNICIPAL PER A LES PERSONES GRANS 2013-2016 
 

 

a. Orientació i abast 

b. Principis rectors 

c. Eixos centrals del Pla 

d. Procés d’elaboració, seguiment i avaluació 

 

 

 

a.  ORIENTACIÓ I ABAST 

 

El Pla Municipal per a les Persones Grans continua i aprofundeix els treballs 
anteriorment desenvolupats per l’Ajuntament amb l’objectiu d’impulsar el 
reconeixement social a les contribucions que fan les persones grans, a la vegada que vol 
motivar-les a participar en les polítiques de la ciutat. 
 
El Pla Municipal de les Persones Grans es basa en el paradigma de l’envelliment actiu 
formulat per l’Organització Mundial de la Salut i presentat a la segona Assemblea 
Mundial de l’Envelliment que se celebrà l’any 2002. 
Aquest paradigma, d’una banda, postula que per tal que l’envelliment sigui una 
experiència positiva cal que l’allargament de la vida vagi acompanyat d’oportunitats 
continuades de salut, participació, seguretat i formació. De l’altra, reconeix valors 
essencials per als drets humans de les persones grans com ara la autonomia i el 
respecte. L’impuls a l’envelliment actiu comporta l’adopció d’un enfocament transversal. 
El reconeixement dels citats valors o de principis bàsics promulgats per les Nacions 
Unides, com ara la participació, l’assistència o la realització dels propis desigs, exigeix 
l’afrontar-se a reptes que reclamen actuacions en diferents sectors d’activitat.  
 
Les polítiques d’envelliment actiu es fonamenten en la diversitat d’interessos, 
necessitats, valors i aspiracions, de manera que es construeix així una alternativa davant 
la imatge de les persones grans com un grup homogeni i de l’envelliment com un estat. 
 
La decisió de promoure polítiques d’envelliment actiu es tradueix en accions que 
consideren la varietat de moments i entorns on cal concretar la prevenció i la promoció 
de l’autonomia, la preservació de la vida independent acompanyada de llaços socials, i la 
protecció i l’atenció càlida a les persones en situació de vulnerabilitat. 
 
Dins l’avanç cap a una ciutat amiga de totes les edats en la planificació estratègica de les 
ciutats, s’ha donat un marc d’acció-reflexió, que ha propiciat el disseny i 
desenvolupament de polítiques concretes de benestar per a les persones grans. 
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Pel que fa a l’abast, el Pla Municipal per les Persones Grans comprèn objectius per a un 
grup de la població molt divers: les persones grans. Considera des de la promoció, la 
prevenció i l’orientació, fins al suport i l’atenció. En el seu contingut es recull, s’enforteix 
i s’actualitza el recorregut fet a la ciutat per impulsar polítiques d’envelliment actiu en 
què ha estat clau l’acció de l’Ajuntament. 
 
El Pla està plantejat des de la transversalitat i abasta un ampli conjunt d’àmbits 
municipals: Serveis Socials, Temps i Qualitat de Vida, Drets Civils, Salut, Habitatge, 
Prevenció i Seguretat, Mobilitat, Gènere i Igualtat, Parcs i Jardins, Esports, Educació, 
Cultura, Participació i Immigració. 
A nivell territorial, l’abast territorial del Pla i el treball de proximitat es garanteixen a 
través dels òrgans gestors dels deu districtes de la ciutat, un compromís clarament 
palesat pels membres de la Taula de Coordinació de Serveis Personals. 
 
En el procés d’elaboració del Pla cobra especia valor, d’una banda, la implicació i 
compromís dels tècnics i tècniques, així com referents municipals dels diferents àmbits i 
territoris, que han treballat en taules transversals. I de l’altra, la implicació de les 
persones grans; tant per mitjà dels treballs del Consell Assessor de la Gent Gran, com de 
les aportacions construïdes en el debat amb les persones grans per mitjà del Grup 
d’envelliment del Consell Municipal de Benestar Social. Aquest debat ha estat possible 
gràcies a la contribució de les entitats de serveis, les organitzacions de voluntaris, els 
professionals i els investigadors. 

 

Fig. 1 Orientació del Pla 

Fig. 2 Abast  del Pla 
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b. PRINCIPIS RECTORS 

 

El Pla Municipal de la Gent Gran conté un total de 12 Principis Rectors que vertebren, de principi 
a fi, tan la definició dels objectius, com la concreció de les actuacions, així com el seu procés de 
seguiment i avaluació. 

 

1 Les persones grans i la longevitat, com una PRIORITAT de les polítiques públiques. 

 

2 L’ABORDATGE INTEGRAL I LA PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA PERSONAL I 

L’APODERAMENT de la persona gran focalitzat en les seves capacitats, fortaleses i 
necessitats. La qualitat en l’atenció requereix considerar la persona gran des d’un punt 
de vista holístic. 
 

3 UNA MIRADA DE PROMOCIÓ I PREVENCIÓ que comporta, d’una banda, una línia 

d’acció de coneixement i detecció de situacions i contextos, i de l’altra, la posada en 
marxa de línies d’acció proactives. 
 

4 LA PARTICIPACIÓ de les persones grans com a protagonistes actives en els processos 

de ciutat i del seu entorn familiar i comunitari. 
 

5 L’EQUITAT per a totes les persones grans, especialment pel que fa a diferències de 

contextos econòmics, de gènere i procedència davant qualsevol tipus de discriminació. 
 

6 LA FAMÍLIA COM A CAPITAL SOCIAL per la vinculació afectiva, el respecte, la cura i la 

solidaritat entre els membres de les diferents generacions. 
 

7 UNA VISIÓ DE PLURALITAT DE CONTEXTOS DE PARTICIPACIÓ I DESENVOLUPAMENT 

PERSONAL que promoguin les relacions socials, el desenvolupament personal i la 
integració en la vida quotidiana de la ciutat segons les característiques i capacitats 
individuals. 
 

8 LA TERRITORIALITAT com a principi bàsic per al desenvolupament de les actuacions. 

Els programes de promoció de l’envelliment actiu de cada districte com a marc que 
recull la proximitat i la col·laboració en cada comunitat. 
 

9 LA TRANSVERSALITAT com a perspectiva necessària per aplicar les polítiques 

públiques per a un envelliment actiu. 
 

10 EL TREBALL EN XARXA I COOPERATIU com a base per a la planificació i el 

desenvolupament de les mesures d’actuació adequades a la varietat de situacions i 
etapes que configuren el procés d’envelliment. 
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11 LA RECERCA I EL CONEIXEMENT CONTINUAT de l’envelliment demogràfic, la 

situació i les experiències de les persones grans a Barcelona i les vies de participació en 
la planificació com a base per a l’orientació de l’acció. 
 

12 L’AVALUACIÓ DE PROGRAMES, PROJECTES I SERVEIS PER A LA MILLORA 

CONTÍNUA I LA INNOVACIÓ, incorporant la perspectiva de les persones grans i  
l’avaluació de l’impacte social de determinats projectes amb l’ l’objectiu de valorar els 
efectes de determinades accions en la societat. 
 
 
 

c. EIXOS CENTRALS DEL PLA  

 

L’exercici de ciutadania activa que promou el Pla està present des de la seva concepció inicial. La 

definició de les línies estratègiques s’arrela profundament en les aportacions de les persones 

grans.  

Com a resultat el Pla ofereix un ampli ventall d’idees per estimular que les persones grans creïn 
vies d’implicació o utilitzin les que ja existeixen: vies individuals o a través de grups, associacions 
o a través de les xarxes socials, sols o fent conjuntament amb altres generacions. 
 
El Pla s’articula en 4 Línies Estratègiques, que contenen, a la vegada, 16 objectius generals, 43 
específics i un total de 218 accions diferenciades. 
 

 

 

d. SISTEMA DE SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA  

 

El Pla Municipal per a les Persones Grans  2013-2016 és un marc d’actuació a tres anys que hade 

permetre fer-ne una revisió anual, amb els ajustos i reprogramació necessaris de cada àmbit que  

se’n puguin derivar.  

El procés de seguiment i avaluació del Pla s’emmarca dins les directrius establertes pel 

Departament de Planificació i Processos de la Direcció d’Estratègia i Innovació de l’Àrea de 

Fig. 3 Eixos centrals del Pla 
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Qualitat de Vida, Igualtat i Esports (AQVIE) per al seguiment dels plans estratègics municipals,  

que es detalla en l’esquema següent: 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Seguint aquest esquema, el propi Pla defineix i concreta els seus mecanismes de seguiment i 
avaluació en base a l’estructura organitzativa i els instruments (sistema d’indicadors i informes 
anuals) que s’exposen a continuació:  
  
 
 
 

Fig. 4  Estructura del sistema de seguiment i avaluació del Pla 

Fig. 5 Mapa general de processos pel seguiment del Pla 
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 Estructura organitzativa:  

o Grup Motor: Impulsa tècnicament la construcció del Pla, garantint una visió 

plural i transversal i col·labora en els diversos processos tècnics que se’n 

deriven. Igualment, proposa i aprova el sistema d’indicadors del Pla (veure 

composició a l’Annex 1). 

 

o Taules tècniques transversals de seguiment del Pla. Garanteixen la visió i 

aplicació transversal, territorial i integrada de les polítiques per a les 

persones grans a la ciutat. Seguint la mateixa lògica emprada en l’elaboració 

del Pla, es concreten en: 

 Taules tècniques transversals de l’Àrea de Qualitat de Vida i de 

Ciutat (transversalitat) 

 Taula tècnica de Districtes (territorialitat). 

Totes elles estan formades per tots els responsables tècnics o referents dels 

diferents departaments i direccions relacionats amb temes de les persones 

grans (Veure composició de les Taules a l’Annex 1). 

Les funcions d’aquestes taules són: 

- Seguiment del desenvolupament del Pla, a partir del compliment de les 

accions previstes segons els indicadors. 

- Recull d’indicadors pertinents per al seguiment i l’avaluació del Pla. 

- Anàlisi tècnica dels processos i detecció de temes no previstos. 

 

o Comissió de Seguiment Politicotècnica. Ha de conèixer i valorar l’evolució i 

el grau d’acompliment del Pla i prendre les decisions que se’n derivin al 

respecte.  

 
 

 

 Sistema d’indicadors:  

Per a fer el seguiment i avaluació del Pla s’ha dissenyat un sistema que contempla:   

o Indicadors significatius de gestió municipal, vinculats als programes, 

seleccionats i acordats pel Grup Motor com els més significatius, ja sigui pel 

volum de persones als que arriben o  perquè representen una acció 

emblemàtica d’un objectiu en el marc de cada línia estratègica del Pla.   

Fig. 6 Estructura organitzativa pel  seguiment del Pla 
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o Indicadors d’entorn: a nivell demogràfic, sòcioeconòmic, salut, educació, 

etc., que serveixen per a contextualitzar les dades de gestió i activitat. 

o Paràmetres de procés:  donen comptes de la territorialitat, transversalitat, 

participació, nous projectes, innovació, equitat, etc. emmarcats al voltant 

dels principis rectors del  Pla. 

 

 Informes anuals d’avaluació del Pla. Serveixen per a conèixer l’estat i l’evolució 

del Pla. Són elaborats a càrrec del Departament de Planificació i Processos amb el 

Grup Motor i contrastats amb les diferents Taules tècniques. Contenen: 

o El conjunt d’indicadors significatius (de gestió, d’entorn i procés)  i accions 

emblemàtiques per a cada línia estratègica i el seu grau d’acompliment en 

relació amb l’objectiu operatiu marcat. 

o Una valoració del grau d’acompliment global del pla. 

o La incorporació de nous temes que puguin haver sorgit durant l’execució del 

Pla. 

Els informes anuals es presentaran i aprovaran per part  de la Comissió de 

Seguiment Politicotècnica i la Comissió de Govern. 

 

 

 

 

___________________________ 

Nota metodològica  sobre els continguts de l’informe 

El present informe s’ha elaborat amb dades tancades a 30 de novembre 2014, amb l’objectiu de poder 

presentar els resultats al mes de gener 2015. Quan es disposa de dades a 31 de desembre 2014 ho 

indicarem en una nota a peu de pàgina 
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3.  

LES PERSONES GRANS A BARCELONA EL 2014 

 

A Barcelona hi ha 342.328 persones de 65 anys i més que representen, en dades del 2013, el  21,2% de 
la població de la ciutat. Proporcionalment hi ha més dones grans que homes. Elles representen el  60,4% 
del total de persones grans. Cal fer constar que el 26% de les persones de més de 65 anys viuen soles.1 

L’esperança de vida a la nostra ciutat és de 79,9 anys pels homes i de 85,7 anys per a les dones. Cada 
vegada hi ha persones més grans; així si comparem, l’any 1981 hi havia  571  barcelonins que tenien 95 o 
més anys. A l’actualitat hi ha 4.429 barcelonins amb més de 95 anys.2 

Entre els anys 2004 i 2013 l’índex de sobreenvelliment ha experimentat un creixement significatiu. El 
nombre absolut de persones de 80 anys i més creix més un 27,6%. Així, la taxa de sobreenvelliment ha 
pujat del 28,2% al 34,7% en aquest període. Aquest creixement és un factor que influeix en l’increment 
de la necessitat d’ajudes i atencions en la vida quotidiana i, per tant, adverteix de l’augment de la 
demanda de respostes en forma de serveis i cura dels familiars.  

La presència de la gent gran a Barcelona, tal i com demostra la taula següent,  és proporcionalment més 

gran que la de Catalunya. 

 

 
 

En efecte, la taxa d’envelliment a Barcelona era al 2013 del 21,15% mentre que a Catalunya era del 

17,33%. En conseqüència cal considerar la ciutat de Barcelona com una població comparativament 

envellida respecte al seu entorn. 

 

 

 

 

 
                                                           
1
 Dades referides a la lectura del Padró Municipal de 30.06.2013 

2
 Dades referides a la lectura del Padró Municipal de 30.06.2013 

Fig. 7 Estructura de la població persones majors de 65 anys. Gràfica comparativa Barcelona i Catalunya 2013 
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4.  

ESTAT D’EXECUCIÓ DEL PLA EL 2014  

 

 
  

Objectiu General 1. Promoure la participació, l’intercanvi d’experiències, la 

coresponsabilitat, la diversitat i el compromís social de les persones grans. 

Aquest objectiu del Pla es planteja per donar protagonisme i visibilitat als consell i comissions dels 

districtes així com al Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG) i contribuir a l’enfortiment del teixit 

associatiu  a partir de la construcció d’una agenda per a l’envelliment actiu a Barcelona. També per 

impulsar la innovació en les associacions de persones grans, així com informar i divulgar el paper de la 

gent gran com a protagonistes actius de la participació social i cívica a la ciutat i la interrelació entre 

generacions. 

 

Les entitats de gent gran com a forma de participació,  presencia activa i compromís amb la 

ciutat:  

Les entitats dels òrgans de participació als districtes 

 La mitjana d’entitats que conformen els consells  de gent gran de districte és de 22 mentre que l’any 

2013 era de 24. Les entitats (casals, associacions de pensionistes, espais de gent gran, etc.) que 

conformen aquests  consells, són una representació molt significativa i emblemàtica amb forta 

presència en els districtes. Extrapolant aquesta dada ens trobem amb més de 220 entitats amb una 

presencia activa, continua i compromesa amb la ciutat durant el 2014. 

El Consell Assessor de la Gent Gran  

Al 2014 compta amb 59 entitats de gent gran, que s’han mantingut constants des del 2012, i que al 2014 

ha implicat al voltant de 2000 persones que han participat en les diferents accions i activitats 

promogudes tant a nivell de ciutat com de districtes.  

LÍNIA ESTRATÈGICA 1.  Les persones grans com a protagonistes 

actives a la ciutat.  

Promoure la participació de les persones grans i l’accés a la informació de 

qualitat per tal de fomentar la ciutadania activa, enfortir l’autonomia i 

prevenir l’aïllament social de les persones grans en una ciutat amigable  

per a totes les edats. 
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Consell Assessor de la Gent Gran 2012 2013 2014 

Persones assistents a activitats del Consell 1.881 929 2.051 

Entitats membres 59 59 59 

 

L’activitat del Consell Assessor de la Gent Gran al llarg del període ha esta molt significativa. L’any 2012 

centrada en la celebració de l’Any Europeu de l’Envelliment actiu i la Solidaritat entre Generacions amb 

l'objectiu de promoure i continuar impulsant els seus valors més enllà de la finalització de l’Any.  En 

aquest sentit, el Consell Assessor de la Gent Gran va donar suport a la iniciativa de l’Ajuntament de 

Barcelona de crear marcs de compromís i coresponsabilitat del teixit social de la ciutat amb els valors de 

l’Any, i va promoure l’adhesió al manifest “Compromís compartit per continuar avançant més enllà del 

2012”.  

Entitat adherides  a la Declaració del Manifest per a l’Envelliment Actiu i la solidaritat entre 

generacions.  

 L’any 2014, 213 entitats de la ciutat ja són adherides  a la Declaració. Mitjançant aquest manifest 

d’adhesió s’han compromès a treballar en la línia de l’envelliment actiu, el saber viure i aprendre a 

envellir,  promoure les persones grans com actiu per a totes les generacions i contribuir a construir una 

ciutat per a totes les edats.  El document de compromís d'adhesió va ser presentat al 2102 en un acte 

presidit per l'alcalde, que va donar inici a la celebració de l'any europeu a la ciutat. El Consell també va 

treballar al llarg del 2013 en el seguiment de l’impacte de la crisi en les condicions de vida de les 

persones grans i en alertar al conjunt de la ciutadania,  de la pèrdua de drets socials i de les 

conseqüències que això pot provocar sobre la qualitat de vida de les persones grans més vulnerables. Al 

març de 2013 el Plenari del Consell va aprovar una declaració pública de rebuig de les conseqüències de 

la crisi en les condicions de vida de les persones grans. 

Igualment, en el marc de l’aprovació de la Mesura de Govern per afavorir el bon tracte a les persones 

grans, el Consell va realitzar una actualització del document “Els drets i llibertats de les persones grans 

amb dependència” i ha incorporat l’enfocament del bon tracte com a necessitat prèvia per fer viable la 

resta de drets, editant un fulletó de difusió l’any 2014. 

Conferències Preparatòries de la IV Convenció de les Veus de les persones grans 

Finalment, l’any 2014, el Consell Assessor de la Gent Gran i els Consells de districtes han treballat en la 

celebració de les Conferències Preparatòries de la IV Convenció de les Veus de les persones grans. S'han 

fet  4 conferències ,  12 sessions de treball (3 per cada conferència) entre octubre i novembre de 2014, 

amb una mitjana de 50 persones per conferència. En total han participat 199 persones representants 

d'entitats de ciutat i de districtes. La celebració de la IV Convenció de les Veus de les Persones Grans, 

està centrada al voltant precisament del protagonisme de les persones grans des de diferents àmbits:  

participació, benestar i salut, igualtat i bon tracte i vida quotidiana. Està previst organitzar diferents 

taules rodones, presentacions  i conferències, així com 4 espais de treball simultanis, un per cadascun 

dels àmbits de treball previstos. Van participar 600 persones grans en representació de les entitats i 

associacions de gent gran, del Consell de Gent Gran de Barcelona i dels deu consells o comissions de 

gent gran de districte. 

 



 

13 
 

Departament de Planificació i Processos 

Pla Municipal per a les persones grans  2013-2016 

Ajuntament de Barcelona 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 1  
 
La participació de les persones grans  com a compromís social és satisfactòria i tendeix a 
l’increment a través dels diferents òrgans de representació municipal.  

 

 

Objectiu General 2. Fomentar la participació per contribuir al desenvolupament 

d’una ciutadania activa, l’arrelament social i la prevenció de la solitud i l’aïllament, 

i de les persones grans. 

Amb aquest objectiu des del Pla es pretén potenciar el compromís dels equipaments en entorns 
relacionals de les persones grans en la promoció de la ciutadania activa, de l’arrelament social de les 
persones grans i la prevenció de la solitud no volguda  i aïllament, així com potenciar les relacions i la 
solidaritat entre generacions i promoure accions que lluitin contra els estereotips de les persones grans. 

 

Foment de la participació activa   

Segons el Padró Municipal d’Habitants l’any 2013 hi havia a Barcelona 58.894 persones més grans de 75 

anys que vivien soles. Això representa un 31,39% d’aquesta franja d’edat. Aquest percentatge és manté 

pràcticament idèntic des del 2009. Aquesta dada contribueix a justificar l’interès del Pla per les accions 

que fomenten la participació, les relacions socials i eviten l’aïllament de la gent gran.  

Els cens d’entitats de la ciutat ens indica que l’any 2014 hi ha 196 entitats de gent gran així com 

d’entitats de persones jubilades i  pensionistes registrades, que realitzen activitats vinculades  a la 

informació, educació i formació, lleure, sensibilització, atenció, promoció de la gent gran.  

Pel que fa a la implicació de les entitats de gent gran a la ciutat, cal destacar que l’Estratègia compartida 

per una ciutat més inclusiva, té una línia específica sobre “les persones grans com a protagonistes de la 

ciutat”. De les 21 entitats que la conformen, 14 són de gent gran i durant el 2014 han desenvolupat 126 

actuacions. Aquestes entitats aporten  accions i projectes per una ciutat més inclusiva en els àmbits de: 

accions i activitats culturals, formatives i d’oci per potenciar una gent gran més activa; activitats per 

promoure la participació i el compromís amb la ciutat de la gent gran; projectes i serveis de promoció de 

la  salut, accions de suport a les persones cuidadores; accions per la promoció del bon tracte de la gent 

gran; projectes i serveis d’informació i assessorament de la gent gran,  o de promoció del voluntariat, la 

formació a la societat civil i l’acció comunitària i sensibilització  per la gent gran. 

Cal fer una menció especial al projecte Vincles BCN: Xarxes de suport col·laboratiu per a envellir millor. 

Durant el 2014 aquest projecte ha guanyat el premi Mayors Challenge, organitzat per la Bloomberg 

Philanthropics, d'entre les 21 ciutats europees que van quedar finalistes. El projecte Vincles BCN rebrà 

cinc milions d’euros per al seu desenvolupament i preveu la creació d’un entramat de suport públic i de 

l’entorn personal de les persones grans per a prevenir les situacions d’aïllament social. 
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Ajuntament de Barcelona 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 2  
 
La participació i l’assistència a equipaments diversos (Centres cívics, instal·lacions 
esportives, culturals, etc.) a més dels específics per a les persones grans per afavorir 
l’arrelament i a la vegada prevenir l’aïllament, tenint en compte l’alt percentatge de 
persones majors de 75 anys que viuen soles és un objectiu a continuar fomentant. 

 

 

 

Objectiu General 3.  Impulsar la participació per tal d’enfortir l’autonomia i la 

seguretat de les persones grans així com la seva capacitat de transformació del 

seu entorn. 

Mitjançant aquest objectiu el Pla promou la participació de les persones grans, en tant que 

organitzadores i dinamitzadores de les activitats dels casals així com potenciar el voluntariat. 

Presència del voluntariat com a  fórmula activa de compromís social:  

Cal destacar que un 7% de les persones grans va,  com a mínim, un cop a la setmana a un casal de gent 

gran i que participen com a voluntaris en la promoció i dinamització de les activitats adreçades a la gent 

gran del territori.  

Segons dades de l’Anuari 2013 del Tercer Sector, s’assenyala  l’increment general de les persones 

voluntàries a la ciutat, i dins d’aquestes, augmenta des del 2009  la participació de les persones majors 

de 65 anys en un 6%. Pel que fa a la ciutat de Barcelona el grup de persones de més de 65 anys  ocupa el 

21% sobre el total, sent el grup més representatiu després del grup d’edat dels 36 als 50 anys.   

 

         

El nombre de persones voluntàries majors de 65 anys en organitzacions del tercer sector social a la 

ciutat de Barcelona és de 16.356 (dades 31-12-2013) (font: Anuari 2013 del Tercer Sector Social de 

Catalunya). 

A Barcelona ciutat el nombre de persones voluntàries entre 16 i més de 65 anys en organitzacions del 

tercer sector social va passar de 82.866 l’any 2008 a 102.102 l’any 2013 (font: Anuari 2013 del Tercer 

Sector Social de Catalunya). 
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Ajuntament de Barcelona 

Persones voluntàries als casals i espais municipals 

L’Ajuntament de Barcelona compta  amb 52 casals i espais municipals de gent gran en els que, a 

31/12/2013,  2.041 persones de majors de 60 anys col·laboren voluntàriament en:  

 Tallers culturals, formatius (genèrics i en l’àmbit de les TIC), de foment de la salut, de lleure (per 

exemple caminades per a la ciutat), etc.  

 Sortides, visites culturals i excursions. 

 Festes i balls. 

 Participació en l’organització i l’autogestió del funcionament del casal o espai municipal de gent 

gran: comissions gestores, comissions d’activitats, i juntes associatives. 

 

Accions comunitàries afavoridores de la integració, la sensibilització i la implicació social 

Les accions comunitàries impulsades des dels casals i espais municipals al 2014 han estat 400. La 

naturalesa i el caràcter són molt variats i poden ser accions estables i de continuïtat. Es promouen  i 

potencien les activitats  intergeneracionals (“Els grans fem contes per els nens i les nenes”; casals d’estiu 

avis i nets al Districte de Les Corts; Intercanvi de sabers amb el grup de joves de Garcilaso,  són un 

exemple); participació activa en festes majors dels barris;  activitats i sortides culturals (teatre, cine 

fòrum, corals, tallers de poesia, tertúlies literàries o relacionades amb temes socials o de caire més 

intimista); tallers sobre la memòria; manualitats; caminades, senderisme; excursions; balls; etc. 

Les accions comunitàries promogudes pel Departament d’Immigració al 2014 han estat 3 i s’han 

treballat temes relacionats amb la reminiscència per a les persones grans  i tallers Antirumors. El grau de 

participació i valoració ha estat elevat i rellevant per a combatre estereotips.  

Les accions comunitàries impulsades pel Departament d’Acció Comunitària han estat 25; s’ha donat un 

descens respecte anys anteriors motivat pel sistema de recollida informàtica de les dades. La presencia 

de les persones grans, junt amb el compromís i grau de participació s’ha valorat molt satisfactòriament. 

Tot seguit es recull un quadre de les principals accions promogudes dels Plans de Dinamització 

Comunitària (PDC) o des dels Projecte d'Intervenció Comunitària Intercultural (ICI) en aquest cas 

finançat per la Fundació Obra Social "La Caixa". 

Relació d’activitats on les persones grans tenen presencia: 

 Voluntariat acompanyament gent gran (PDC La 
Marina) 

 Voluntariat gent gran Centre Atenció Primària Dr. 
Ribas (PDC La Marina) 

 Connexions-Intercanvi Cultural (PDC Navas) 
 Havaneres (PDC Poble Sec) 
 Baixem al Carrer (PDC Poble Sec) 
 Espai de Salut de gent gran (PDC Roquetes) 
 Vincles (PDC Sagrada Família) 
 Rutes de Salut (PDC Sagrada Família) 
 Voluntariat-Trinicompanyia (PDC Trinitat Nova) 
 Alfabetització Adults (PDC Trinitat Nova) 
 Ser gran a Verdum (PDC Verdum) 
 Suport RADARS (PDC Verdum) 
 Salut i Solidaritat Intergeneracional (Barri de 

Verdum)  

 Suport RADARS (Barri del Coll) 
 Suport RADARS (PDC La Salut) 
 Baixem al carrer (Barri del Casc Antic) 
 Baixem al carrer (ICI Raval)  
 Comissió de salut de gent gran-Sortides 

Territori Socialment Responsable  (ICI 
Raval) 

 Àlbum de cromos (ICI Raval) 
 Suport RADARS (ICI Clot-Camp de l’Arpa) 
 Temps i cuina saludable (ICI Clot-Camp de 

l’Arpa) 
 Voluntaris per als grans (PDC Besòs-

Maresme) 
 T’acompanyem al metge (PDC Besòs-

Maresme) 
 Escola de Salut (PDC Besòs-Maresme) 



 

16 
 

Departament de Planificació i Processos 

Pla Municipal per a les persones grans  2013-2016 

Ajuntament de Barcelona 

 

Les accions comunitàries promogudes des dels Centres de Serveis Socials al 2014 han estat 8. Aquesta 

dada es manté respecte anys anteriors. S’adjunta la relació d’activitats segons districtes: 

 L’eix Gran (Antiga Esquerra de l’Eixample) 
 Activitats saludables amb gent Gran (PDC-Carmel Amunt) 
 Persones-grans, Grans persones (Districte Sant Andreu) 
 Jornada de Bon Tracte (CSS Garcilaso) 
 Projecte de Recerca TRANSIT (Districte les Corts) 
 Taula de salut comunitària, comissió de gent gran (Districte de San Martí) 
 Projecte d’Escales (CSS El Clot) 
 Escola salut Gent gran (CSS Casc Antic)  

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 3  
 
Les persones grans, tal i com demostren les dades recollides, no només estant participant en 
activitats o equipaments municipals, sinó que participen de forma activa en les entitats 
socials, veïnals i culturals dels territoris. Aquesta participació, ja sigui a través del voluntariat 
o d’accions comunitàries, és la formula per a continuar garantint tant la seva autonomia com 
la seva contribució amb la comunitat.    

 

Objectiu General 4.  Facilitar l’accés a la informació per tal d’afavorir la participació i 

que les persones grans siguin coneixedores dels drets i deures de ciutadania. 

Sensibilització i informació sobre drets i deures 

Campanyes de sensibilització durant el 2014 s’han fet diverses campanyes de sensibilització 

promogudes pels departaments de Participació i de Gent gran,  adreçades a les persones grans que, tal i 

com demostra el quadre adjunt, representen un increment respecte anys anteriors. 

2012 2013 2014 

 12 Recomanacions per envellir 
activament 

 Recomanacions per a prevenir 
els efectes de la calor 

 Reelaboració i redefinició del 
document de “Drets i llibertats 
de les persones grans amb 
dependència” 

 12 Consells de prevenció i 
actuació en cas d’incendis 

 Consells de seguretat per 
l’estiu 

 12 Consells de mobilitat 
per a la gent gran 

 Campanya de difusió i 
captació de voluntaris pel 
projecte RADARS 

 Difusió de lectura fàcil i 
infografia del Pla Municipal 
Persones Grans i  

 15 Instruments jurídics per  
protegir els nostres drets 

 12  Consells per fer exercici 
físic de manera saludable 

 Fulletó “BON TRACTE EN 
TOT MOMENT. Els drets i 
llibertats de les persones 
grans amb dependència” 

 Col·laboració amb la 
Campanya de prevenció del 
maltractament “Per un bon 
tracte a les persones grans: 
Patrimoni de la humanitat” 

 Guia de serveis ajuts a les 
persones (distribuïda  a la 
ciutadania en general i 
específicament amb un 
suport explicatiu 
complementari als 
equipaments per a les 
persones grans). 
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Consells i àmbits de participació. Dins l’àmbit més institucional, impulsat pel Consell Assessor de 

Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals (LGTBI), s’ha potenciat   el grup de gent gran i, en 

el marc del Consell Assessor de la Gent Gran, s’han dut a terme accions formatives d’apoderament de 

les persones grans  amb l’apropament i distribució als Casals i Espais de Gent Gran Municipals la” Guia 

de Serveis i Ajuts a les Persones”. 

Així mateix des de l’Acord Ciutadà per a una Barcelona lliure de Violència vers les dones s’han dut a 

terme accions específicament adreçades al col·lectiu de persones grans per tal de prevenir la violència 

masclista. 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 4  
 
S’ha de continuar treballant amb aquest objectiu  per tal d’afavorir el coneixement dels 
drets i deures de la ciutadania i l’empoderament de les persones grans en tan ciutadans 
actius amb compromisos i responsabilitats. 

  

 
 

Objectiu General 5.   Fomentar la qualitat de la informació i la varietat de canals de 

transmissió, adequant-la a la diversitat de persones grans. 

Informació de qualitat adreçada a les persones grans 

Visites als webs específics per a gent gran. L’any 2014 (en el període gener- novembre) s’han produït 

113.861 visites als webs de la Gent Gran, del Consell Assessor de la Gent Gran i Targeta Rosa. Això 

representa una mitjana de 10.351 visites mensuals  la qual cosa mostra l’interès i la voluntat de la gent 

gran per adaptar-se al nous àmbits i models de comunicació i informació. 

Iniciatives adreçades a facilitar la comunicació amb la gent gran. Durant el 2014  des dels 

Departaments de Gent Gran,  Comunicació i des de la Direcció de Participació i Associacionisme s’han 

impulsat 25 iniciatives per tal de facilitar la comprensió de la informació per a la gent gran.  

En relació a la qualitat i adaptació de la informació a les necessitats específiques de la gent gran s’han 

realitzat estratègies molt concretes, de les quals cal destacar: 

Edició del fulletó sobre “BON TRACTE EN TOT MOMENT . Drets i llibertats de les persones grans amb 

dependència; difusió del fulletó “Quins són, Què puc fer”, amb un material específic i sessions de treball 

als casals i espais de gent gran; o accions com “Acostant la Guia de serveis i Ajuts a les persones”, amb 

tallers als casals i espais de gent gran, promogudes totes elles pel Consell Assessor de la Gent Gran. O els 

tallers antirumors als casals de gent gran, promoguts pel programa Barcelona interculturalitat. 

Aquestes iniciatives han consistit, entre d’altres, en l’edició de materials amb lectura fàcil (millorant 

l’accessibilitat en el tipus de lletra, grafia, etc.) i en el reforç de la dotació de recursos dels punts 

d’informació dels casals de gent gran i en l’apropament i iniciació de la gent gran en les noves 

tecnologies, com el programa “Apropa’t” impulsat per la Direcció de Participació (es tracta de tallers que 

tenen per objectiu reduir l’escletxa digital en els barris on s’ha identificat que la tinença d’equipament i 

l’ús de les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) està per sota de la mitjana de Barcelona. 
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Aquest programa s’ha començat amb dues accions: creació d’una borsa de voluntaris TIC i  tallers 

d’alfabetització digital per afavorir l’e-Inclusió que compten amb la implicació i el suport d’aquests 

voluntaris TIC.  

Des del Departament de Comunicació s’han dut a terme l’edició de nombrosos fulletons informatius, 

infografies, cartells, tríptics i demès materials relacionats amb aspectes relacionats amb totes les línies 

estratègiques del Pla. Entre d’altres cal destacar: Infografia del Bon Tracte; edició del nou “Protocol 

d’actuació davant el maltractament cap a les persones grans” cartells, programa per a les conferències 

prèvies per la preparació de la IV Convenció de la Gent Gran; publicació” Guia d’hàbits saludables”; etc. 

Així mateix cal mencionar les diferents publicacions que han sortit als mitjans de comunicació (premsa, 

radio) relacionades amb diferents projectes i accions impulsades des de l’Àrea de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports: hàbits saludables per a les persones grans; Projecte Radars; Campanya Bon Tracte a 

les persones grans; Assessoraments per evitar inspeccions de gas fraudulentes; programa Respir; Fira 

gran; Smart City aplicat a les persones; etc. 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 5  
 
Impulsar i potenciar aquest objectiu és a més d’un compromís social i polític una garantia 
per afavorir l’accés a la informació a les persones grans. Durant el 2014 s’han assolit les 
fites previstes. 

 
 

Síntesi línia estratègica 1: 
 

Les principals conclusions d’aquesta línia estratègica són: 

 

 Increment del voluntariat participant de manera compromesa en diferents activitats 

impulsades pels casals i equipaments municipals 

 Increment de la participació proactiva en les entitats socials, veïnals i culturals dels territoris 

 El grau de compromís de les persones grans amb la vida quotidiana del seu entorn  és 

creixent com ho demostra la implicació en les diverses accions comunitàries 

 Forta presència i participació en les diverses activitats preparatòries de la IV Convenció de 

les veus de les persones grans posen en evidència l’alt grau d’interès de les persones grans 

 Existeix un gran nombre d’entitats de gent gran compromeses a treballar per la millora de la 

seva qualitat de vida i la dels seus entorns 

  S’ha confirmat l’interès de la gent gran per utilitzar nous canals de comunicació i informació 

mitjançant les noves tecnologies 

 S’han dut a terme esforços significatius en l’àmbit de la millora de la comunicació i l’accés a 

la informació amb les persones grans  

L’evolució en aquesta línia estratègica que mesura el protagonisme actiu de la gent gran a la ciutat, és 

positiva. Els resultats de la implementació del Pla per a les Persones Grans sembla confirmar  el creixent 

protagonisme de les persones grans a la ciutat. La millora es manifesta en tres dimensions, projectes i 

accions municipals, entitats de gent gran i voluntariat.  
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Objectiu General 1  Garantir l’accés universal a uns serveis socials bàsics de qualitat 

per tal d’aconseguir el reconeixement dels drets de les persones grans. 

Atenció dels serveis socials bàsics com un dret  de les persones grans 

Persones ateses. Durant el 2014 han estat ateses un total de 26.869 personés majors de 65 anys (5.539 
de 65 a 74 anys i 21.330 majors de 75 anys). Aquesta dada representa un decrement del 4,83% respecte 
al 2013 i un decrement del 2,98% respecte al període 2011 - 2014.   
El percentatge de les persones ateses en el grup de 65 a 74 anys s’ha incrementat en un 2,7% respecte al 
2013. 
Finalment cal destacar que sobre el total de les persones ateses als CSS, al 2014,  el 36,39% són majors 
de 65 anys. 
 

 2011 2012 2013 2014 
Persones de  65 a 74 anys 5.392 5.680 5.393 5.539 

Persones > 75  22.305 25.284 22.842 21.330 

Totals majors 65 anys 27.697 30.964 28.235 26.869 

TOTAL PERSONES ATESES  CSS 64.514 68.635 70.872 73.027 

 
 
 
La distribució de les persones majors de 65 anys ateses per districte i en relació al mateix grup 
poblacional indica un percentatge més elevat en aquells districtes amb majors carències o amb més 
altes taxes d’envelliment o sobre envelliment com és Ciutat Vella, Gràcia o Sant Martí entre d’altres. 
 

 Persones >  65 anys i   ateses CSS % amb població gent gran dels Districtes 

Ciutat Vella 2.318 15,2% 

Eixample 4.652 7,9% 

Sants - Montjuïc 2.875 7,9% 

Les Corts 1.274 6,4% 

Sarrià – Sant Gervasi 1.672 5,3% 

Gràcia 2.427 9,3% 

Horta - Guinardó 2.676 6,7% 

Nou Barris 3.033 7,7% 

Sant Andreu 2.048 6,7% 

LINIA ESTRATÈGICA 2.  Les persones grans, el benestar i la 

salut. 

Garantir l’accés universal a uns serveis socials bàsics de qualitat, 

promoure un abordatge global de l’envelliment actiu a través de la 

coordinació i adequació dels serveis i potenciar els recursos per a la 

promoció de la salut i les xarxes de suport i ajuda mútua tenint 

particularment en compte la perspectiva de gènere i la diversitat de 

les persones grans 

 

Fig. 8  Persones majors de 65 anys ateses als CSS període 2011-2014 
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Sant Martí 3.904 8,3% 

TOTAL CIUTAT 26.869 7,7 

 
 
 
Atenció oberta. Les persones majors de 65 anys amb atenció oberta durant el 2014 han estat 120.492, 
aquesta dada representa el 56,40% sobre el total de les persones que han rebut atenció des dels CSS al 
2014. La majoria són persones majors de 75 anys, que és el col·lectiu més fràgil i que requereixen major 
numero de recursos de suport. 
Aquesta  atenció oberta significa que la persona gran ha rebut un recurs o prestació de la cartera de 
servis: ajut a domicili, teleassistència, etc. i no necessàriament ha estat atesa durant el 2014, per un 
professional del CSS es a dir,  rep el servei de manera directa pel CSS o de manera indirecta a través 
d’empreses externes col·laboradores que gestionen els serveis especificats.  
 

Edat Persones amb atenció oberta 

De 65 a 74 anys 16.346 
>75 anys 104.146 
Totals >65 anys 120.492 
TOTALS EN ATENCIÓ OBERTA 213.621 

 

Garantir l’accés als serveis socials específics per a les persones grans  

Tot seguit es presenten les dades referents als serveis específics adreçats  al les persones grans com 

garantia per a cobrir les necessitats de benestar i qualitat de vida d’aquest col·lectiu. Tal i com es pot 

apreciar es dóna un increment a tots els recursos que la seva finalitat és garantir que les persones grans 

puguin viure, en qualitat, al seu domicili. 

  2012 2013 2014 

Servei Ajut a Domicili 16.451 16.619 17.103 
Àpats a domicili 1.138 1.251 1.423 
Àpats en companyia 1.039 1.045 1.381 
Teleassistència 57.617 66.281 70.717  

 

 

Servei d’Ajut a Domicili (SAD). Les persones ateses majors de 65 casos al 2014 han estat 17.103, 

aquesta dada representa un   85,9%  sobre el total dels beneficiaris i un increment del 2,91% respecte al 

2013. En la taula adjunta s’aprecia un increment del 15% en el període 2011-2014.  

 El nou contracte, que s’ha implementat al 2014, incorpora millores qualitatives en el servei. 

 2011 2012 2013 2014 % 2011-2014 

Nombre de beneficiaris del 
servei TOTALS 

16.582 18.788 19.382 19.907 20% 

Nombre d’hores del servei  
TOTALS 

2.479.088 2.883.708 3.237.355 3.521.433,5 42% 

Nombre d’usuaris atesos de 65 
anys i + 

14.767 16.451 16.619 17.103 15% 

 

Fig. 11 Persones majors de 65 anys segons recursos específics. Anys 2012-2014    

 

Fig. 9 Relació de persones grans ateses als CSS en relació a la població total del Districte. Any 2014 

Fig. 10 Persones majors de 65 anys amb atenció oberta durant l’any 2014 

 

Fig. 12 Servei d’Ajut a Domicili. Anys 2011-2014    
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Àpats socials és un servei diürn d’assistència a les activitats de la vida diària per a les persones grans 

amb major situació de vulnerabilitat i cobreix les necessitats alimentaries  d’una manera equilibrada. 

Inclou Àpats a domicili i Àpats en companyia. 

Àpats a domicili. El número de persones que han rebut aquest servei durant el 2014 han estat 1.423; 

aquesta dada representa un increment del 13,74% respecte al 2013 i un  25,04% respecte al període 2012-

2014. Les persones beneficiaries reben l’àpat al mateix domicili. 

Àpats en companyia. El número de persones beneficiades en aquest servei s’ha incrementat en 

un 24,33% respecte al 2013 i respecte al període 2012-2014 un increment del 32,91%. Aquest 

servei cobreix una franja important en les persones grans més vulnerables, donant cobertura a 

més de les necessitats alimentaries, potenciant les relacions, les amistats i els vincles amb 

l’entorn de proximitat. Les persones reben l’àpat en els menjadors habilitats a tal efecte. 

A l’actualitat hi ha 29 menjadors que han atès un total de 1.381 persones grans i han servit 218.163 

àpats. 

 2011 2012 2013 2014 %Variació 2011-2014 

Nombre de menjadors 21 24 26 29 38,09% 

Nombre de places 743 841 960 1.113 49,7% 

Nombre de persones ateses 903 1.039 1.045 1.381 52,9% 

Nombre d’àpats servits 145.430 168.694 197.194 218.163 50% 

 

 

Servei de teleassistència (TAD). El numero total de persones grans que han rebut atenció del TAD al 

2014 ha estat de 70.717 i representa un increment del 6,69% respecte al 2013 i un increment del 33% 

respecte al període 2012-2014. Actualment no hi ha llista d’espera en aquest servei i la mitjana de dies 

per la instal·lació del servei, des de la seva aprovació, és de 15 dies.  

 2011 2012 2013 2014 Increment 2011-2014 

Nombre beneficiaris a 31/12 54.381 59.473 67.414 72.854 34% 

Nombre beneficiaris >65 
anys 

53.161 57.617 66.281 70.717 33% 

               

 

 

 

 

 

 

Fig. 13  Àpats en companyia període 2011-2014   

 

Fig. 14  Nombre beneficiaris de teleassistència  2011-2014   
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Programes Individuals d’Atenció (PIAs) de la Llei de la Dependència. No es disposa de les dades 

corresponents al 2014 (dada que ha de reportar la Generalitat). De les dades disponibles referides a les 

persones majors de 65 anys s’observa en el conjunt un increment progressiu en el període 2011-2013 

 2011 2012 2013 

Nombre de persones grans valorades a 31 de desembre 66.311 76.931 86.487 

Nombre de persones grans amb resolució de no dependència 7.915 9.583 11.587 

Nombre de persones grans valorades amb grau I 15.679 17.297 19.606 

Nombre de persones grans valorades amb grau II 18.416 21.551 24.084 

Nombre de persones grans valorades amb grau III 24.291 28.500 31.210 

 

 

 

El Servei d’Atenció a les Urgències per a la Vellesa (SAUV). En relació a les urgències socials de les 

persones  grans cal destacar les següents dades: 

 El nombre de persones acollides representa un increment del 19,49% respecte del 2013 i un 

94,14% en el període 2011-2014. 

 Pel que fa al nombre d’ingressos s’observa un increment del 17,14% respecte al 2013 i un 

78,29% respecte a l’exercici 2011-2014. 

 El nombre d’estades diàries residencials a l’any 2014 era de 120.203, aquesta dada representa 

un incrementat del 21,69% respecte al 2013 i un 60,62%  en el període 2012-2014. 

 La despesa de pressupost executat es detalla en la taula adjunta i es pot apreciar un increment  

de 26.083€ respecte al 2013 i si es considera en el període analitzat (2011-2014) el pressupost 

assignat casi bé s’ha duplicat.  

En el conjunt del SAUV cal fer la següent observació, aquest increment pot estar relacionat amb les 

dificultats d’accés a places amb finançament públic a la ciutat, la disminució dels temps d’estada en 

centres sociosanitaris i de convalescència de salut. 

 2011 2012 2013 2014 

Nombre de persones grans acollides 461 603 749 895 

Nombre d’ingressos realitzats any 341 435 519 608 

Nombre  d’estades realitzades 59.508 74.899 94.120 120.203 

Pressupost executat 2.246.268,21 2.665.810,87 3.167.703,91 4.151.297,72 

Fig. 16  Dades SAUV. Període 2011- 2014 

 

Fig. 15  Persones majors de 65 valorades a final de període segons grau de resolució. 2011-2013 
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VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 1  
 
Garantir a les persones grans l’accés universal a uns serveis socials bàsics i de qualitat 
és a més d’un dret, un compromís públic en el que s’ha de continuar treballant i 
donant tota la cobertura necessària.  Les dades de resultats del 2014 confirmen que 
s’està assolint l’objectiu marcat. 

 

 

Objectiu General 2 Avançar en la qualitat dels serveis promovent l’adequació i 

l’especificitat per tal d’atendre les persones grans en la seva diversitat. 

Adequació dels serveis a les necessitats d’atenció:  

Places de finançament públic. No es disposen de dades vigents sobre les places de finançament 

públic en determinats centres d’atenció a la gent gran, les últimes dades corresponen al 2012: places 

serveis residencials (4.906), centres de dia (1.555) i habitatges amb serveis (1.285)  tot i així, cal ressaltar 

que l’Ajuntament està assumint aquesta despesa que li pertoca a la Generalitat.  

Llistes d’espera en places públiques residencials. En relació a les persones en llista d’espera d’un plaça 

residencial no és disposa d’una dada fiable, ja que les persones sol·licitants poden fer més d’una 

sol·licitud. Tanmateix s’observa com, a partir de setembre de 2013 hi ha un increment del nombre de 

sol·licituds per a places públiques en residències a causa probablement de la desaparició  de la prestació 

econòmica vinculada per a places privades.  

La qualitat en els equipaments residencials municipals. Cal destacar les  millores en la qualitat del 

serveis residencials municipals consolidant el canvi de model iniciat l’any 2013 per una atenció centrada 

en la persona. 

 S’han definit 12 indicadors de qualitat assistencial que seran auditats periòdicament  

 S’han constituït, en el 90% dels centres residencials municipals, els consells de participació en 

els que hi ha  representació d’usuaris, famílies, entitats de la comunitat, treballadors/ers, 

direcció i administració de l’equipament. 

  Durant el 2014 la Residència Fort Pienc ha rebut el Certificat de Qualitat Europeu pel 

compliment dels estàndards de qualitat establerts per la Join Comission Internacional .  

 S’han fet diverses obres per la millora de la qualitat i accessibilitat de les residències: Parc del 

Guinardó, Pau Casals i Francès Layret, amb el corresponent trasllat de les persones residents. 

Les obres de millora han suposat la previsió d’un pressupost  de  4.948.652€  (entre 2015 i 2016) 

per a la residència Lyret i 434.187€  (al 2015) pel Parc del Guinardó. 

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 2  
 
Tot i l’esforç dels equipaments municipals les dades recollides assenyalant que s’ha 
d’insistir  en aquest objectiu per tal de donar resposta a les necessitats específiques de 
les persones grans. 
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Objectiu General 3  Promoure un abordatge global de l’envelliment actiu a través de 

la coordinació dels diferents serveis, basat en l’equitat i la justícia social, promotor 

de l’equilibri territorial i coherent amb el programa establert a cada districte. 

L’envelliment actiu com a fórmula saludable que promou l’autonomia personal 

El desenvolupament dels Plans d’Envelliment Actiu. Pel que fa al grau de finalització de les mesures 

plantejades als Programes d’Envelliment Actiu dels Districtes estimem que pel conjunt de mesures 

plantejades està al voltant del 48% tal i com mostra el gràfic que segueix. Cal tenir en compte però, que 

les mesures que continuen estan en procés i fins i tot algunes no iniciades, ho fan en base a una 

programació que va més enllà del 2014 i que per tant, el grau de compliment segueix la planificació 

establerta.   

 

 

De les mesures finalitzades algunes tenen un caràcter de continuïtat. Entre d’altres destaquen: activitats 
físiques programades durant l’any com les caminades per la ciutat i indrets de muntanya, les xerrades 
sobre la salut psíquica i física del col·lectiu, les tertúlies sobre el benestar emocional i la forma de poder 
gaudir d’una etapa (la etapa de la jubilació) de la vida plena i creativa a tots els nivells, la gestió de 
tallers d’entrenament de la memòria, activitats intergeneracionals com per exemple les classes 
d’horticultura dels avis als nenes de l’escola, etc.  
  

Clubs de lectura per a les persones grans promoguts des de la xarxa de biblioteques públiques. 

Actualment existeixen 107 clubs de lectura a la ciutat 6 dels quals, a més són específics per a les 

persones grans. El 78% de les persones assistents són dones i el 22% homes. 

Ús de les instal·lacions esportives municipals. El nombre de persones grans abonades a les 

instal·lacions esportives municipals durant l’any 2014 ha estat de 24.106. Això representa un increment 

de l’1,12% respecte al 2013 i del 3,93% respecte al 2012. També cal fer esment, les 137 pistes de 

petanca operatives. 

Programa Baixem al carrer. Al 2014 el programa es va implementar a 6 barris de la ciutat:  Raval, Poble 

Sec, Zona Nord de Nou Barris i Besós i es va ampliar a  Guineueta i Nova Esquerra de l’Eixample.  

Aquest programa incideix en la soledat i l’aïllament de les persones grans que troben barreres 

arquitectòniques a l’hora de sortir de casa, o bé de persones que tot i que poden sortir de casa perquè 

viuen en una planta baixa, pateixen una situació d’aïllament social a causa de dificultats de mobilitat 

dins del barri. Aquest programa és rellevant per la tendència al sobreenvelliment  de la població i la 

solitud sobrevinguda (per causes arquitectòniques o físiques de la pròpia persona) i l’impacte que té 

sobre la salut. 

12% 

36% 52% 

No iniciades En procés Finalitzades

Fig. 17  Grau d’execució dels Plans d’Envelliment Actiu dels Districtes. Any 2014 
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Experiència pilot d’envelliment actiu i saludable serveis socials i salut. Durant el 2014 es va 

desenvolupar una experiència pilot als barris de Nova Esquerra de l’Eixample i Besós, que es concreta en 

l’elaboració de diferents protocols i sistemes d’informació compartits.  El   programa dirigit a majors de 

64 anys, pacients crònics complexos, amb malaltia crònica avançada que necessiten atenció domiciliària 

o algun servei d’ajut a domicili, té com a objectiu garantir l’accessibilitat, les intervencions integrals i la 

continuïtat de les atencions sanitàries i socials a les persones grans que necessiten atenció amb la 

finalitat que visquin a la comunitat al màxim de temps i amb les millors condicions,  generant, com a 

element cabdal de la seva aplicació, serveis de proximitat territorial.  

Es tracta d’una experiència pilot d’envelliment actiu i saludable per a donar continuïtat d’atenció 
assistencial entre salut i serveis socials 
 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 3 

 
Promoure l’envelliment actiu i fer una oferta amplia de ciutat, que garanteix l’equilibri 

territorial de ciutat,  és un objectiu prioritari del Pla com garant de la prevenció i la  

promoció de la salut de les persones grans. Aquesta fita que s’ha assolit al 2014 cal 

continuar donant-li impuls per part dels diferents agents municipals compromesos. 

 

 

 

Objectiu General 4 Potenciar els recursos de suport per a les persones grans i les 

famílies cuidadores tenint en compte la perspectiva de gènere de manera 

particular. 

Les famílies cuidadores acollides al Programa RESPIR.  Aquest objectiu fa relació a potenciar els 

recursos per a persones grans i les famílies cuidadores.  

 

Famílies cuidadores acollides. El nombre de famílies cuidadores que estan acollides al Programa Respir 

al 2014 ha estat de 862 la qual cosa significa un increment del  14,15 % en relació al 2013.  

 

Cobertura de les demandes al RESPIR. Actualment es cobreix la totalitat  de les sol·licituds, fins i tot en 

el període estival on tradicionalment la demanda superava les places residencials disponibles. S’ha 

d’assenyalar que sobre la demanada inicial 1.278  sol·licituds,  el 32,55% van ser desestimades per les 

propis persones interessades (situacions per causa major: ingressos hospitalaris no previstos, 

convalescències, morts, desinterès, etc.). Cal assenyalar la necessitat de resposta ràpida front les 

demandes ja que és un tipus de servei que les persones cuidadores no poden fer una previsió a llarg 

termini. 

 

 
 

 

Fig. 18  Cobertura de les demandes RESPIR. Període 2011-2014 
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Per acord de govern municipal es va fer un increment pressupostari addicional per a garantir la 

demanda al 100% en període estival que va representar un increment del 84,92% tal i com mostra la 

taula adjunta i es van beneficiar un total de 740 persones suposant un increment de 10,77% respecte al 

2013. 

 
 

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 4  
 
El servei ofert a traves del RESPIR, pel que fa a les dades del 2014, ha donat un suport molt 
important i a la vegada necessari per a descarregar en les funcions de cura per part de les 
famílies cuidadores.  

 

 

 

Objectiu General 5 Promoure i enfortir les xarxes de suport i ajuda mútua a les 

persones grans en l’entorn de proximitat, vinculant la pluralitat d’agents implicats i 

en coordinació amb la resta de la ciutat. 

Promoure i enfortir les xarxes de suport i ajuda mútua a les persones grans en l’entorn de proximitat 

vinculant la pluralitat d’agents implicats i en coordinació amb la resta de la ciutat  

Els Projectes de suport a famílies promoguts per les entitats que formen part de la Xarxa de famílies 

cuidadores han estat 125 (dada recollida a 30/11/2014) i s’han incrementat respecte anys anteriors en 9 

projectes del 2012 al 2014. Entre les diferents accions desenvolupades al 2014 destaca la organització de 

la Jornada "I vostè, com està";  el suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents i 

l'elaboració del document marc "I vostè com està? Orientacions per a l'atenció a les persones que 

cuiden". Les entitats que formen part d’aquesta xarxa són 19 i desenvolupen accions molt diverses 

(grups de suport, sortides, vacances d’estiu, colònies, etc.)  

Els Grups de suport a famílies cuidadores de persones grans promoguts pels Centres de Serveis Socials 

han estat 15 projectes grupals i s’han distribuït pràcticament en la totalitat de   districtes de la ciutat; 

alguns dels quals es desenvolupa  conjuntament amb salut. Una mitjana de 150 persones han assistit 

setmanalment a les sessions grupals, extrapolant aquesta dada, amb caràcter anual arriba a 1.350 

trobades pel que fa al 2014.  El propòsit principal d’aquests projectes va orientat a reduir la 

sobrecarrega de la persona que cuida, treballant emocions (la culpa, el dol, sentiments ambivalents, 

etc.), al mateix temps es facilita formació i informació a les persones cuidadores. A través d’aquests  

projectes es reforça l’empoderament de la persona cuidadora, l’ajuda mútua entre les persones 

membres del grup així com la seva inclusió en el territori.  

A  continuació es mostra la relació de projectes: 

Fig. 19  Dades econòmiques del programa Respir.  Any  2013- 2014 
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 Grup de cuidadors    CSS Poble Nou 
 Grup de suport a cuidador/es de familiars amb dependència    CSS Les Corts 
 Cuida’t   CSS Vila de Gràcia 
 Taller de cuidadors   CSS Sagrada Família 
 Taller de rehabilitació social del cuidador   CSS Sagrada Família 
 GAM Cuidadors La Marina    CSS La Marina 
 Grup de Suport a Cuidadors de Sarrià   CSS Sarrià 
 Grup cuidadors   CSS Cotxeres de Sants 
 Grup de cuidadors   CSS Nova Esquerra de l’Eixample 
 Cuida’t per cuidar    CSS Barceloneta 
 Grup d’autoajuda per a familiars de persones grans dependents   CSS Garcilaso 
 Grup de Cuidadors Horta    CSS Horta 
 Grup de cuidadors de persones amb dependència   CSS Numància 
 Grup de cuidadors/es del CSS Poble Sec    CSS Poble Sec 
 Grup de suport a cuidadors de familiars amb demència  CSS Maternitat-Sant Ramón 

 

 

Des de la Direcció Programa de temps i Qualitat de Vida, s’ofereix el projecte Temps de barri, temps 

per tu durant l’any 2014 s’han atès 25 famílies  i s’ha implementat en els districtes de Sant Martí, Sant 

Andreu i Eixample. Es concreta en activitats setmanals amb una duració de 3 hores, l'objectiu principal 

és oferir temps personal, en el seu entorn immediat,  a aquelles persones que tenen algun familiar al 

seu càrrec, per tal de prevenir situacions d'estrès i claudicació, millorant la seva qualitat de vida. 

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 5  
 
Donant respostes que reforcin el paper i la tasca de les persones cuidadores és un objectiu 
que s’assolí durant el 2014 i convé reforçar-lo i treballar-lo en complementació entre els 
diferents sistemes que atenen a les persones grans: salut i serveis socials i, a la vegada, 
comptar amb les entitats socials que fan una labor molt valuosa. 

  

 

Síntesi línia estratègica 2: Aprofundiment en l’atenció a les persones grans de la ciutat.  

Les dades i conclusions més rellevants d’aquesta línia són: 

 El nombre de persones majors de 65 anys ateses als centres de serveis socials disminueix al 

2014  

 Les persones majors de 65 anys amb atenció oberta representen el 56,40% sobre el total de les 

persones que han rebut atenció des dels CSS al 2014. 

 El nombre de persones ateses pel SAD s’incrementa lleugerament respecte al 2013. 

 El nombre de persones ateses pel servei de teleassistència creix de manera significativa 

 Creix el nombre d’estades residencials al Servei d’Atenció a les Urgències per a la Vellesa 
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 Es mantenen estables les places de finançament públic en serveis residencials, centres de dia i 

habitatges amb serveis i tutelats   

 S’ha consolidat el model  accés i qualitat dels equipaments residencials municipals definint-se 12 

indicadors de qualitat assistencial que seran auditats periòdicament  

 Creix el nombre de persones grans abonades a les instal·lacions esportives municipals 

 L’abordatge global  Pla de l‘Envelliment Actiu  i la seva aplicació als  districtes segueixen un bon 

ritme d’execució i desplegament. 

 El nombre de places del servei Respir creix, s’han eliminat les llistes d'espera i s’ha garantit la 

resposta en el període estival  

 Creix l’impuls i l’esforç en el suport a famílies cuidadores 
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Objectiu General 1 Combatre la discriminació que afecta les persones grans fent 

visibles els estereotips i abordant les desigualtats i les barreres a l'exercici dels 

drets 

Facilitar l’accés a les noves tecnologies com a estratègia facilitadora per evitar la fractura 

digital 

Les aules d’informàtica ubicades als casals de gent gran s’han mantingut en 33, idèntic nombre que 

durant el 2013. D’aquestes places 26  estan en conveni amb l'Obra Social de la Caixa. 

El nombre de matriculacions en formació informàtica als Casals i espais municipals de gent gran 

durant el 2014 s’ha situat en  6.439 persones, d’aquests el 60,22% són dones. Els cursos formatius han 

complementat la seva oferta tradicional amb l’específica incorporant formació amb  smartphones i 

tablets. Cal ressaltar que en determinats casals existeixen aules obertes que, sense inscripció prèvia, 

poden ser utilitzades per les persones grans, tot comptant amb el suport d’un voluntari que col·labora 

en l’aprenentatge individual dels assistents. 

En aquest mateix marc de la formació informàtica, cal destacar les activitats intergeneracionals que es 

desenvolupen en diversos districtes de la ciutat. Aquestes activitats conjuguen la col·laboració 

d’estudiants de diferents nivells educatius amb les persones grans que desitgen millorar els seus 

coneixements en la matèria. 

 

Dels cursos d’alfabetització digital organitzats pel Consorci de Biblioteques al 2014 han estat 1.926 

persones inscrites majors de 60 anys el que significa un augment, respecte del 2013, d’un 3,1%. 

 

L’ús d’internet i ofimàtica a les Biblioteques municipals. Durant el 2014 les persones majors de 65 anys 

que han fet ús han estat 72.616, representant un 9,67% sobre el total. Respecte a l’any 2013, s’ha 

produït un augment d’un 15,68%. 

Aquests resultats dels indicadors recollits per a la valoració del Pla Municipal per a les Persones Grans al 

2014, s’han de correlacionar amb les dades que aporta “l’Enquesta de serveis municipals Internet”. Des 

de l’any 2009,  el percentatge de persones majors de 65 anys que tenen ordinador a casa, ha crescut de 

manera significativa i es situa en un 47,4%. També s’ha incrementat el percentatge que tenen connexió 

a internet a casa seva amb un 42,7% al 2013. Finalment el percentatge de persones  d’entre 65 i 74 anys 

que han utilitzat internet fa menys de 3 mesos era del 87,6% a l’any 2013. Aquestes dades suggereixen 

LINIA ESTRATÈGICA 3 .  Les persones grans, el bon tracte i la 

defensa de la igualtat 

Avançar en el compromís de garantir el bon tracte a les persones 

grans i combatre la discriminació fent visible els estereotips, 

abordant les desigualtats i desenvolupant respostes adaptades a les 

persones grans que pateixen l’impacte de la crisi. 
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un augment en les possibilitats d’accés a cursos online d’autoaprenentatge. El gràfic que segueix mostra 

l’evolució entre els anys 2009 i 2013 d’aquestes dades. 
 

 

    

 

Combatre estereotips per a eliminar les desigualtats socials 

Els equipaments municipals que fan formació sobre els drets de les persones del col·lectiu LGTBI 

(Lesbianes, Gais, Transsexuals, Bisexuals i Intersexuals). Cal destacar que mitjançant convocatòria de 

subvencions s’ha posat en marxa un projecte per incorporar la perspectiva LGTBI als Casals de Gent 

Gran, tot oferint-los un seguit de materials disponibles elaborats per les associacions de l’àmbit. Així 

mateix, durant l’any 2014 s’ha projectat en 4 Casals un documental elaborat sobre la realitat de les 

persones grans LGTBI acompanyat d’un debat. 

Formació i sensibilització sobre els drets de les persones del col·lectiu LGTBI. En relació tant a les 

accions promogudes des dels equipaments residencials municipals com als treballadors/es i persones 

usuàries dels equipaments que puguin rebre’n formació al respecte,  durant l’any 2014, s’ha treballat 

amb les entitats del col·lectiu LGTBI els continguts d’aquestes futures formacions, que estan 

programades pel 1er trimestre de l’any 2015. Inicialment, es realitzaran 9 sessions, per un total de 90 

treballadors/es.   

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 1  
 
Pel que fa al resultat global d’aquest objectiu es pot concloure que s’ha anat donant 
respostes orientades a eliminar la fractura digital i que la resposta ha estat satisfactòria. Tot 
i així i pel que fa al tema per combatre els estereotips cap al col·lectiu LGTBI és molt 
incipient i s’ha de continuar treballant. 

 

 

 

 

 

Objectiu General 2 Avançar en la construcció de respostes adaptades a les 

necessitats i les aspiracions de les persones que pateixen els impactes de la crisi 

Ajuts econòmics per compensar els efectes de la crisi per la pèrdua de capacitat adquisitiva 

de les persones grans que pateixen més vulnerabilitat  
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Fig. 20   Evolució de la disposició d’ordinador i internet a casa per part de les persones grans. Any 2013 
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Aquest objectiu té a veure amb els recursos econòmics esmerçats per a donar resposta a les necessitats 

i anhels de les persones grans que pateixen l’impacte de la crisi.   

 
Des dels CSS al 2014  s’han atorgat 1.170 ajuts representant un increment del 8,43% respecte al 2013 i 

un 77% en el període 2012-2014. Així mateix es dóna un increment en l’import equivalent al 4,81% 

respecte al 2013 i un 57,39% entre el 2012-2014. 

 
 2012 2013 2014 

Import econòmic dels ajuts atorgats 156.487€ 234.998€ 246.306,25€ 

Nombre d’ajuts atorgats 661 1.079 1.170 

 

 

La distribució dels ajuts per districtes  destaca Ciutat Vella amb un import molt superior a la mitjana de 

districtes i segueix Gràcia i Horta-Guinardó en tercer lloc. 

 Nombre d’ajuts Import 

Ciutat Vella 323 79.148,77€ 

Eixample 114 21.185,55€ 

Sants - Montjuïc 111 22.993,68€ 

Les Corts 45 8.738,06€ 

Sarrià – Sant Gervasi 88 17.121,65€ 

Gràcia 165 35.214,68€ 

Horta - Guinardó 108 24.068,32€ 

Nou Barris 75 11.414,89€ 

Sant Andreu 50 9.867,9€ 

Sant Martí 91 16.552,75€ 

TOTAL CIUTAT 1.170 246.306,25€ 

 

              Fig. 22  Ajuts econòmics d’inclusió a les persones grans  per districte.  Any 2014  
 

De la informació disponible a finals de novembre 2014, la distribució segons concepte era la següent:  
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Fig. 23    Ajuts atorgats des dels CSS i concepte. Any 2014 (Dada recollida a 30/11/2014  

Fig. 21   Ajuts econòmics d’inclusió atorgats a les persones gras  des dels CSS 2012-2014 
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Tal i com s’observa en el gràfic són ajuts destinats a la cobertura de necessitats bàsiques relacionades 

majoritàriament amb l’habitatge, amb un 56% del total, segueix alimentació 19% i ajuts destinats a la 

salut de les persones grans amb un 17% sobre el total. 

 

Pel que fa a l’import de subvencions per a cobrir els costos d’habitatges amb serveis ha sofert un petit 

decrement de l’1,44% respecte al 2013. 

 2013 2014 

Import de les subvencions per cobrir els costos dels habitatges 
amb serveis  

982.731,59 € 968.571,84€ 

 

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 2  
 
En l’actual situació de recessió econòmica la respostes des dels diferents serveis municipals a 
les necessitats identificades de les persones grans han cobert una part important, amb una 
despesa que s’ha incrementat considerablement en el 2014; tot i així s’ha de mantenir per tal 
d’evitar les desigualtats socials. 

 

 

 

Objectiu General 3 Avançar en el compromís de garantir el bon tracte a les persones 

grans i d’eliminar els maltractaments 

Avançar en el compromís de garantir el bon tracte a les persones grans eliminant els 

maltractaments a través de la sensibilització, la detecció i la intervenció 

Mesura de Govern  per al Bon Tracte. El grau de compliment ha evolucionat del 30 % l’any 2013 al 70% 

l’any 2014. Aquesta mesura va néixer al 2013 amb la voluntat de respondre a la necessitat d’adequar les 

actuacions municipals a l’envelliment i creixement del grup de persones grans a la ciutat, i es fa des d’un 

enfocament que promogui el bon tracte, l’empoderament de les persones grans sobre els seus drets, 

deures i llibertats, la prevenció, la detecció i l’atenció a les persones grans que pateixen situacions de 

vulnerabilitat i en certs casos, algun tipus de maltractament. 

Tot seguit es presenta la relació de les accions dubtes a terme en el 2014, impulsades pel departament 

de Gent Gran: 

Fig. 24   Import de subvencions pels costos d’habitatges amb serveis. 2013-2014 
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 Elaboració del nou “Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones grans” 
adreçat a tots els serveis municipals, per tal d'impulsar un pla d’actuació i sensibilització 
que garanteix la prevenció, la detecció i una atenció eficaç i coordinada entre els diferents 
agents i institucions. 

 Disseny dels procediments específics d’actuació  entre els CSS i els serveis 
d’atenció i promoció municipals i amb altres sistemes: salut, justícia i cossos de 
seguretat. Implementació al 2015 

 Disseny del pla de formació pels professionals per a la implementació en els CSS al 
2015 

 Protocol·lització de la detecció dels maltractaments des del Servei de 
Teleassistència  
 

 Posta en marxa del instrument per la detecció de situacions de maltractaments a l’acte de 
Valoració del grau de dependència als ciutadans de Barcelona elaborat conjuntament amb 
la Generalitat de Catalunya i el Consorci de SS de Barcelona.   

 Potenciació de l’Oficina per la no Discriminació 
 Ampliació del Programa Radars com agents detectors a la comunitat 
 Reforç d el telèfon d’urgències socials 900 70 30 30 del CUESB 
 Posta en marxa d’un nombre important d’ accions de sensibilització, informatives i 

divulgatives adreçades principalment a les persones grans i a professionals:  conferències 
sobre els instruments jurídics per les persones grans, divulgació document de Drets i 
Llibertats,  teatre amb tracte, vídeo fòrums, etc. 

 Creació del web  “Caixa d’Eines pel Bon Tracte a les Persones Grans” vinculat a la web 
municipal de Gent Gran  amb diversos instruments i materials a l’abast de la ciutadania 

 Celebració de la jornada "El bon tracte a les persones grans en l'atenció dels sistema social 
i sanitari" com a mostra del treball en xarxa entre els serveis de salut (primària i 
especialitzada) i els serveis socials bàsics en pro del Bon Tracte de les persones grans i de 
l'abordatge dels maltractaments del col·lectiu 

 Increment  de més del  50% en l’import de subvencions i convenis per promoure projectes 
en la línia del bon tracte que incloguin el treball en xarxa i la col·laboració entre 
l’administració local i la comunitat 

  

 

Atenció a les persones maltractades des dels Centres de Serveis Socials.  Des dels Centres de Serveis 

Socials es van atendre 301 persones grans maltractades al 2014, dada que representa un relatiu descens 

en el número de casos respecte al 2013; tot i així s’ha incrementat  en un 10,95% el número de casos 

informats durant l’any en curs. Convé fer esmena  a que el sistema de registre informàtic que recull les 

dades no garanteix una fiabilitat de les mateixes. Tot i així en el primer trimestre del 2015 es preveu una 

reconducció de la situació a partir de la implementació del nou Protocol d’actuació davant els 

maltractament a les persones grans que es començarà a aplicar de manera generalitzada a tots els 

serveis i equipaments municipals. 

 

 2013 2014 

Persones ateses amb maltractament informat 326 301 

Persones amb atenció oberta que s’ha informat al SIAS l’any en curs 65 73 

 

 

 

Fig. 25  Persones grans ateses pels CSS on s’ha informat d’algun tipus de maltractament en algun moment 

           (inclús anys anteriors). Període 2013-2014 
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La detecció de persones soles majors de 75 anys a partir del projecte RADARS. Al 2014 el projecte 

Radars està  operatiu en  17  barris i 9 Districtes, col·laboren 216 entitats i s’ha aconseguit que un total 

de 1.418 “radars” (795 veïnes, 373 comerços, 250 farmàcies ) contribueixen a reduir el risc d’aïllament 

de les persones grans. Des de l’inici del projecte s’ha aconseguit que 476 persones grans s’incorporin a 

aquest projecte.   

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 3  
 
Aquets objectiu, especialment adreçat  les persones grans més vulnerables, posa en 
evidència la necessitat de continuar treballant en instruments i procediments que 
garanteixen les mesures protectores necessàries.  

  

 

Síntesi línia estratègica 3: s’incrementen els esforços orientats a combatre els factors 

generadors de desigualtats i de maltractes.  

Les dades més rellevants d’aquesta línia són: 

 Important creixement  en la provisió d’ajuts econòmics a les persones  grans 

econòmicament més vulnerable, tot i així cal continuar fent esforços per evitar el  risc 

d’exclusió social 

 S’amplia l’abast territorial de projectes i dotació de recursos orientats a facilitar el 

manteniment de la residència habitual de la gent gran al seu domicili amb la complicitat de 

l’entorn veïnal i comercial  

 Creix l’interès i la utilització per part de la gent gran de les noves tecnologies i en especial de 

les relacionades amb l’ofimàtica i internet i s’ofereix una oferta amplia des dels diferents 

equipaments municipals 

 Confirmada  la voluntat inequívoca del col·lectiu d’integrar-se de manera efectiva en la 

societat de la informació i en prevenir o disminuir el gap digital 

 S’implementen protocols i s’estableixen fórmules de complementació entre serveis socials, 

salut i justícia orientats a millorar la detecció de maltractaments a la gent gran 

 Incrementen els esforços orientats a combatre els factors generadors de desigualtats  i 

discriminació 

 Desplegament de mesures orientades al bon tracte i respecte a la persona i   l’edatisme, així 

com en la detecció i prevenció dels maltractaments 

 

Pel que fa a la Mesura de Govern sobre el Bon Tracte: 

Cal seguir treballant per reconèixer les necessitats de les persones grans, oferint una mirada positiva de 

la vellesa i d’una etapa de la vida que pot reportar grans beneficis a la societat i una font d’oportunitats i 

reptes per les pròpies persones grans. 

Cal seguir promovent  accions orientades a combatre els prejudicis i estereotips fruits de l ’edatisme i la 

percepció distorsionada de les persones grans com a subjectes passius, amb carències i en 
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conseqüència, com a càrrega social que generen una clara infravaloració de la vellesa i un grau de 

tolerància excessiu davant de situacions que en qualsevol altre grup de població seria inadmissible. 

Cal potenciar l’ abordatge integral de les necessitats d’atenció de les persones grans entre en sistema de 

salut i de serveis socials per ser més eficaços i més sostenible el sistema d’atenció. 

El futur sostenible de les necessitats d’atenció de les persones grans amb situació de dependència passa 

per la innovació tecnològica, la segmentació dels serveis orientats a la cobertura concreta de necessitats 

i el treball en xarxa entre els diferents sistemes públics d’atenció. 
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Objectiu General 1  Garantir l'accessibilitat universal i el disseny universal per a 

tothom, als espais i edificis públics, a l'habitatge, al transport públic i a la mobilitat 

en general, amb l'objectiu de millorar la qualitat de vida de la gent gran   

  

Adaptació estacions metro i autobús com a mesura afavoridora de la qualitat de vida de les 

persones grans 

Estacions de metro i autobús adaptades per a persones amb mobilitat reduïda. Pel que fa a les 

estacions de metro al 2014 es disposa de 120 estacions adaptades; el percentatge de cobertura ha estat 

el 86,33%, respecte a les dades del 2012  s’ha produït un increment  del 4,63%. Pel que fa als autobusos 

adaptats el nombre és el mateix que l’any anterior (1065) i tota la flota està adaptada. 

Servei esporàdic de transport especial, cal esmentar que durant l’any 2014, s’han beneficiat d’aquest 

tipus de transport 2.727 persones majors de 65 anys. Aquesta dada representa el 63,9% en relació a la 

població amb discapacitat que ha fet ús d'aquests serveis; igualment s’ha de fer constar que número de 

persones  s’ha doblat en els darrers cinc anys. 

Millora de l’accessibilitat i eliminació de barreres arquitectòniques per a les persones grans 

El Programa d’adaptació funcional de la llar adreçats a  persones grans finançat per l’IMSS, durant el 

2014 ha destinat 500.000€ al conveni signat amb l’Associació per la vida independent. 

 

Millora de l’accessibilitat, a càrrec del Consorci de l’Habitatge. L’import específic adreçat a les persones 

majors de 65 anys durant el 2014 ha estat: 371.348,49€  destinats a la instal·lació d’ascensors, afavorint 

un total de 268 habitatges; pel que fa a la supressió de barreres, s’ha destinat una subvenció de 4.000€ 

que ha permès una millora en les condicions en 47 habitatges.  

Així mateix des del Pla “Canvia’t d’Habitatge”, durant el 2014 s’han reservat 30 habitatges de la 

promoció d’habitatges protegits en dret de superfície Rodalies, (c/Doctor Aiguader) destinats a persones 

majors de 65 anys que viuen a la Barceloneta,  en habitatges sense accessibilitat i que tenen baixos 

recursos econòmics.  

 

LINIA ESTRATÈGICA 4.  Les persones grans i la vida 

quotidiana a la ciutat. Avançar en les condicions d’accessibilitat i 

seguretat de l’espai públic, l’habitatge, l’entorn, el transport públic i 

la mobilitat en general, promovent el seu ús actiu, compartit i 

comú. 
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Habitatges amb serveis per a  gent gran. Al 2014 hi havia en funcionament 1026 habitatges i un total de 

1.357 persones residents. Mitjançant aquesta línia d’actuació el Consorci de l’Habitatge de Barcelona ha 

iniciat el procés d’adjudicació de 178 dels habitatges per a gent gran de les promocions Glories (105 

habitatges),  Quatre Camins (44 habitatges) i Pere IV (29 habitatges),  la previsió es poder lliurar claus 

l’any 2016. Així mateix durant el 2014 s’han iniciat les obres corresponents a 193 habitatges,  ubicats al 

Districte de Sant Martí i l’Antiga Quiron. Els avantatges d’aquests equipaments, gestionats per l’Àrea de 

Qualitat de Vida, Igualtat i Esports inclouen: serveis d’atenció directa (personal) i indirecta 

(teleassistència); integració en la vida del barri; estan destinats a les persones grans amb menys recursos 

econòmics i reuneixen unes condicions d’adaptabilitat i seguretat òptims. Durant el 2014 s’ha volgut 

conèixer el nivell de qualitat percebut i el nivell de satisfacció  per part dels residents i els resultats són 

molt alts. 

 

 

 

 

 

Establiment Amic tot i que era una mesura prevista en el Pla, encara està per desplegar, durant l’any 

2015 es preveu implementar-lo, tot comptant amb diverses unitats territorials i establiments adherits. 

  

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 1 
 
Del conjunt d’accions previstes com a resposta a l’objectiu orientat a Garantir l'accessibilitat 
a les persones grans es desprèn que s’assolí parcialment i convé donar-li major impuls pel 
2015 

 

 

 

 

Objectiu General 2 Avançar en les condicions de seguretat de l’espai públic, 

habitatge i entorns, transport públic i mobilitat en general 

 

Afavorir la mobilitat en l’espai públic per tal de permetre l’accessibilitat i la seguretat en l’ús 

dels espais en general 

 

Accions formatives i de sensibilització  per a promoure la seguretat a l’espai públic, habitatges i 

entorns de proximitat, transport públic i mobilitat. Durant l’any 2014, el nombre d’accions formatives 

promogudes des de la Direcció de Prevenció, seguretat i mobilitat, orientades a aquesta finalitat, ha 

arribat a  56, abastint un total de 1.383 persones, això representa  una mitjana de 24,69 persones per 

acció. Aquestes accions es concreten entre d’altres en xerrades informatives desplegades als casals i 

equipaments de la gent gran, centres cívics, etc. 

 

Habitatges en funcionament 2014 1206 

Habitatges en procés de construcció i adjudicació 178 

Altres promocions en projecte 193  

Fig. 26  Habitatges amb serveis.  Any 2014 
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Valoració de les condicions de seguretat per part de les persones majors de 65 anys. Segons dades 

reportades per estadística municipal3, a partir de l’Enquesta de Serveis Municipals, corresponent al 2014 

el nivell de seguretat a la ciutat es situa en 6 punts sobre 10 (millora en 0,5 punts respecte al 2013) i el 

nivell de seguretat sobre al barri es situa en 6,6 (millora igualment en 0,5 punts respecte al 2013). 

Pel que fa a la percepció de seguretat que tenen les persones grans consideren que a nivell ciutat ha 

millorat un 21,1% (increment del 6,1% respecte al 2013) i ha empitjorat el 15,5% (ha hagut un descens 

d’un 6,8%). A nivell de barri consideren que ha millorat 18,2%  (creix l’1,6% respecte al 2013) i 

consideren ha empitjorat el 9,6% (desens del 7,5% respecte al 2013). 

Garantir les condicions de seguretat a través dels drets dels consumidors. Durant el 2014 s’ha ofert 

diverses xerrades informatives i preventives des de l’Oficina d’Atenció al Consumidor (OMIC) per a 

garantir els drets dels consumidors, especialment adreçades a les persones grans i s’han desplegat 

majoritàriament en els casals de gent gran i amb menor quantia als centres cívics de la ciutat. Des de 

l’OMIC s’ha detectat un increment de consultes i reclamacions, sobretot per part de persones grans, 

relacionades amb les revisions de les calderes i les instal·lacions de gas; per aquest motiu s’ofereix 

informació bàsica sobre aquests temes així com consells bàsics de prevenció per a la seguretat de les 

persones grans davant la presència de qualsevol oferiment de producte o servi al domicili. 

 

VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 2 
 
Tot i que les dades  recollides sobre les diferents accions i campanyes promogudes per 
l’Ajuntament  i tenint en compte l’enquesta sobre les condicions de seguretat 
corresponents al 2014,  cal avançar en les millores necessàries per a reforçar  les 
condicions de seguretat de l’espai públic, habitatge i entorns, transport públic i mobilitat 
en general, fent  un entorn cada cop més acollidor cap a les persones grans. 

 

 
 

 

 

Objectiu General 3  Promoure un ús actiu, compartit i comú dels espais públics, 

habitatges i entorn, i transport públic i mobilitat  

Ús actiu i compartit dels espais públics 

 

Parcs i espais que disposen  d’un circuit gimnàstic lúdic adaptat a les persones grans. Durant el 2014 el 

nombre de circuits ha augment en 7 passant de 20  a 27.  

Espais per l’exercici físic i salut a l’aire lliure. A través del programa “Activa’t als parcs” i durant el 2014, 

hi ha 16 espais distribuïts pels diferents parcs de la ciutat on es desenvolupa aquesta activitat, pel que 

s’ha donat un increment de 3 espais més respecte al 2013. 

Pel que fa al numero de persones inscrites  han estat un total de 1.333  persones de més de 65 anys. El 

86,34% dels quals eren dones i el 13,65% homes; aquesta dada representa un increment del 6,21% 

respecte al 2013. A l’actualitat es compte amb un total de 16 espais lliures on s’implementa el programa 

que desplega diverses activitats físiques setmanals com el Tai Txi i el Txi Kung, preveient el nòrdic 

                                                           
3
 Anuaris estadístics de la ciutat de Barcelona. Any 2014 
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walking per al 2015. Els 15 parcs existents realitzen una festa final de curs amb una sessió conjunta de 

gimnàstiques orientals. 

Es percep, tot i no comptar amb un recull sistemàtic de dades, un augment en activitats de caràcter  

"espontani", per part de persones que realitzen sessions de tai-txi, relaxació, entre d’altres.  

Programa “Activa’t als parcs” 2011 2012 2013 2014 

Nombre de persones inscrites  840 1.123 1.255 1.333 

Nombre d’espais a la ciutat 11 13 13 16 

 

 

Beneficiaris de la targeta rosa  

El 15 de gener de 2015 un total de 245.990 persones disposen de Targeta Rosa, del total de Targetes 
Rosa, el 89% (219.000 documents) correspon a persones de 60 i sobre aquest col·lectiu; el 42,3% té 
Targeta Rosa gratuïta i el 57,7% reduïda.  
El 51,7% són dones i gairebé el 22% té la gratuïta i el 30% la reduïda. Pel que fa als homes el 20% és 
gratuïta i el 26,5 reduïda. 
Tal i com demostra la taula adjunta, s’observa una tendència cap a la disminució en el numero de 

persones beneficiaries; a tal efecte i per tal i com incorpora el Pla Municipal per a les Persones Grans 

2013-2016 l'objectiu de seguir potenciant l'accessibilitat al transport públic de les persones grans 

adequant el títol de la Targeta Rosa a les necessitats de mobilitat tot revisant els seus criteris d'accés. 

Amb aquesta finalitat signarà l'any 2015 un nou conveni amb Transport i Mobilitat de l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona (AMB), pel qual s'ampliaran els criteris econòmics d'accés a la Targeta Rosa 

de la següent manera:  

· Targeta Rosa Gratuïta, passaran del 7.455 €/any actuals a 8.132 €/any per l'any 2015. 
· Targeta Rosa Reduïda: passaran dels 14.910 €/any actuals als 16.264 €/any per l'any 2015. 

 

Aquesta ampliació suposa que els ciutadans de Barcelona podran accedir al programa de la Targeta Rosa 
amb uns criteris més avantatjosos dels que fixa l’Àrea Metropolitana de Barcelona en l'Ordenança 
Metropolitana reguladora del sistema de tarifació social del transport i en conseqüència hi haurà un 
increment en el nombre de beneficiaris. 

 2012 2013 2014 2015 

Persones >60 anys 227.152 225.680 221.501 219.000 

 Modalitat gratuïta 100.087 98.138 94.352 92.531 

 Modalitat reduïda 127.065 127.542 127.149 126.469 

Persones TOTALS 251.312 250.669 247.657 245.990 

 
 

 

 

 

Fig. 28  Persones majors de 60 anys beneficiaries de Targetes Rosa .  2011-2014 

Fig. 27  Programa Activa’t als parcs. 2011-2014 
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VALORACIÓ DE L’ASSOLIMENT DE L’OBJECTIU GENERAL 3 
 
La promoció d’activitats i circuits oberts a l’aire lliure que incorporin a les persones grans 
s’estan incrementant segons les dades del 2014. Pel que fa a les targetes rosa per a 
col·lectius amb dificultats de mobilitat convé anar avançant. 

 

 

Síntesi línia estratègica 4: Manteniment de la tendència a facilitar l’accessibilitat de la 

gent gran al seu entorn   

Les dades i conclusions més rellevants d’aquesta línia són: 

 Es continua amb la millora en l’accessibilitat mitjançant la progressiva adaptació de tot el 

transport públic 

 S’incrementen els esforços en l’adaptació dels habitatges per a la gent gran 

 S’augmenta el nombre i l’impacte poblacional d’accions orientades a promoure la seguretat a 

l’espai públic 

 L’oferta tant formal com informal d’espais per l’exercici físic i salut a l’aire lliure, s’està 

consolidant, i diversificant arreu del territori, sent les dones les participants majoritàries de les 

mateixes. 

 S’introduiran mesures en el barem d'accés a la Targeta Rosa que repercutirà en un increment de 

beneficiaris i s’aplicarà a partir del 2015. 

 

Els resultats d’aquesta línia estratègica apunten a la millora de l’accessibilitat. El descens dels 

beneficiaris de la targeta rosa té a veure probablement amb el barem d’atribució i concretament al fet 

que mentre les pensions s’han incrementat molt lleugerament el salari mínim interprofessional, que 

intervé en el barem per a l’atribució de la targeta rosa gratuïta, s’ha  mantingut estable. Al 2015 

s’aplicaran mesures correctores. 

D’altra banda, l’oferta tant formal com informal d’espais per l’exercici físic i salut a l’aire lliure, s’està 

consolidant, i diversificant arreu del territori, sent les dones les participants majoritàries de les mateixes. 
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5.  

VALORACIÓ  DEL PLA EL 2014   
 

El Pla Municipal per a les Persones grans 2013-2016  recull les línies estratègiques, els objectius i les 

principals actuacions  que l ‘Ajuntament de Barcelona adreça a les persones grans durant aquests tres 

anys. La població de persones grans a la ciutat de Barcelona és molt diversa. El Pla es proposa promoure 

oportunitats i respostes davant la diversitat d’envelliments a la ciutat de Barcelona. Al 2014 en podem 

fer un primer balanç fent esment als principis rectors en que es basa el Pla. 

Les persones grans continuen essent una prioritat en les polítiques públiques. La població de 

Barcelona envelleix, i per tant es continuen fent esforços a l’àmbit de l’atenció social, garantint l’accés 

universal a uns serveis socials de qualitat que garanteixen un abordatge integral de la persona amb una  

cartera de serveis socials que preveu més recursos per a la gent gran que per altres sectors de població. 

S’ha avançat  també en la sensibilització de la ciutadania per que es coneguin els drets i deures de les 

persones grans, s’han desplegat mesures orientades al respecte a la persona, incidint en  l’edatisme, així 

com en la detecció i prevenció dels maltractaments. 

La promoció de l’autonomia personal  ha estat un  principi rector bàsic, com es pot veure  en els  

percentatges  superiors al 50% sobre el total de persones amb atenció oberta al 2014; així mateix s’ha 

desplegat una despesa molt destacada en ajuts econòmics, superior a anys anteriors; tanmateix el servei 

de  Teleassistència ha suposat uns increments molt importants respecte a anys anteriors. Tots aquests 

servies i prestacions faciliten  que la persona gran pugui preservar la seva autonomia personal en el seu 

domicili. El col·lectiu major de 75 anys ha estat el col·lectiu més  atès pels serveis socials bàsics, ja que 

amb  l’edat creixen les dificultats en mobilitat i autonomia personal, la disminució d’ingressos, la 

reducció dels espais de relació social i altres factors fan que la gent gran requereixi més atencions que la 

resta de la població.  

Una mirada de promoció i prevenció. L’èxit del paradigma de l’envelliment actiu constata l’interès de la 

gent gran pels recursos preventius i de promoció i sobre tot per mantenir la seva autonomia personal. 

Així ens ho indiquen  també la creixent participació en les activitats físiques i esportives a la ciutat, així 

com la participació de les persones grans en circuïts i espais a l’aire lliure. 

La  participació de les persones grans com a protagonistes actives a la ciutat  es posa de rellevància no 

solament com a consumidors d’activitats sinó per la seva participació activa en  les nombroses accions 

vers la comunitat. Ens referim  tant aquelles  que es promouen des dels casals de gent gran com 

equipaments de proximitat, com d’altres nombroses iniciatives que, en el marc dels diversos projectes, 

equipaments  i accions comunitàries del territori, es duen a terme. 

Una visió de pluralitat de contextos de participació i desenvolupament personal. El resultats del Pla 

confirmen una creixent  participació de les persones grans, ja no solament a través de la gran xarxa 

d’entitats que conformen els diferents òrgans de participació institucionals com ara el Consell Assessor 

de la Gent Gran sinó també, una creixent participació com a voluntaris en grups, entitats veïnals i 

associacions culturals  dels barris.  A més d’un voluntariat centrar en la solidaritat i ajuda als altres, està 

creixent també un posició més proactiva, es tracta d’un voluntariat col·laboratiu aportant iniciatives  i 
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fins tot organitzatiu. El grau de compromís de les persones grans amb la vida quotidiana del seu entorn 

es creixent i cada cop més rellevant. 

Per altra banda i des de la mirada de la equitat posem de relleu una línia de detecció i atenció  de 

situacions de major vulnerabilitat social que tot i la recessió econòmica, les persones grans s’atenen en 

la seva diversitat en funció de les necessitats específiques, especialment pel que fa a diferències en quan 

a contextos econòmics. Ciutat Vella és el Districte amb un percentatge major de persones grans ateses 

sobre el total de la població majors de 65 anys, degut principalment a situacions de precarietat, com 

també es dóna en alguna zona del Districte de Sant Martí; el Districte de Gràcia té un índex d’atenció 

importants i estan directament relacionats amb la taxa de sobrenvellimnent. Les dones son majoritàries 

en els contextos d’atenció  ja no solament perquè constitueixen un grup poblacional més nombrós, sinó 

perquè els ingressos i pensions són més baixos i per altra banda les dones són més tendents a demanar i 

acceptar l’ajut i el suport. Cal continuar i reforçar en aquesta línia, per evitar les desigualtats i l’exclusió 

social.  

La rellevància de l’ús de les  noves tecnologies de la informació i de la comunicació,  en tot el que fa 

referència a les persones grans, confirma la voluntat inequívoca del col·lectiu d’integrar-se de manera 

efectiva en la societat de la informació i en prevenir o disminuir el gap digital entre l’actual generació de 

persones grans i les més joves. Les accions formatives i de difusió que s’organitzen des de casals, espais 

de get gran, biblioteques i altres recursos municipals fan ressò d’aquest interès i de la voluntat de les 

persones grans  de mantenir-se vinculades i integrades a la societat actual. 

En aquesta mateixa línia també cal recordar els esforços en millorar la comunicació amb la gent gran 

mitjançant tècniques i suports específicament dirigits al col·lectiu, responen al requeriments de 

comprensió i lectura fàcil i per altra banda facilitant l’accés a la informació tenint en compte diversos 

canals de comunicació. En aquest sentit cal ampliar aquests canals, difonent la informació també en 

llocs informals de la vida de la ciutat, tot i tenint en compte que  als casals i equipaments municipals no 

accedeixen la majoria de les persones grans. 

Igualment, els esforços en la millora de l’accessibilitat, ja sigui en l’espai públic mitjançant l’adaptabilitat 

del transport i altres mesures que simplifiquen la mobilitat, o en contextos residencials o privats, 

contribueixen a fer que determinades diferències no es transformin en desigualtats, tot i així és una línia 

en la que cal continuar treballant, així com en les condicions de seguretat tant de l’espai públic com 

d’adaptació i accessibilitat a l’habitatge. 

El suport a les famílies, enteses com a capital social, ha estat una de les prioritats del Pla. En el moment 

actual,  les famílies estan esdevenint un pilar fonamental. D’una banda les persones grans amb els seus 

ingressos regulars i amb una experiència generacional de contenció de la despesa i de promoció de 

l’estalvi està pal·liant els efectes de la crisi en generacions més joves. Per altre banda, precisament per 

aquest esforç de les famílies, el Pla constata l’èxit de tots els projectes i recursos relacionats amb 

l’atenció i el suport a les famílies cuidadores, com ho demostra el projectes de la xarxa de Famílies 

cuidadores, o d’altres serveis  com és el cas de l’oferta de places temporals  de “Respir” , que ha donat 

un suport important per descarregar les funcions de cura. Cal continuar donant suport al rol i la funció 

de les persones cuidadores  tant des dels serveis socials com conjuntament amb els serveis de salut. 

L’eix territorial relacionat amb la diversitat de territori de la ciutat tant des del punt de vista poblacional 

com de context, es posa de manifest en el desplegament del Pla de l’envelliment actiu que ha 

desenvolupat  una oferta amplia a tota la ciutat per promoure la salut de les persones grans, així com 
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també l’acció de proximitat que s’ha realitzat ja no solament des dels casals de gent gran sinó des del 

centres Cívics i altres equipaments cívics i culturals que han treballat amb les persones grans. Hem de 

destacar com a projecte molt rellevant el desplegament de “Radars” en cada territori, clau en la 

implicació comunitària en la detecció de situacions de vulnerabilitat (soledat i aïllament social) de les 

persones grans.  

Finalment volem destacar el treball en xarxa i cooperatiu realitzat entre els diferents  àmbits de 

l’Ajuntament, sistemes de serveis que treballen amb les persones grans així com agents socials del 

territori, els resultat del quals són no solament els projectes o accions més emblemàtiques sinó 

iniciatives  diverses iniciatives i projectes innovadors. Alguns dels quals esmenten en aquest pla.  

Per acabar cal fer un esment especial a la voluntat expressa del Pla d’actuar de manera transversal. 

Aquest mateix informe és el resultat de les aportacions de tots els operadors rellevants que des dels 

Districtes i des de les diverses Àrees municipals operen en l’àmbit d’atenció i de promoció de la gent 

gran, ja sigui de manera específica o en contextos poblacionals més amplis. 

Així mateix volem ressenyar que en el marc de la recerca, l’objectiu de tenir un coneixement actualitzat  

de les persones grans s’ha aconseguit, tant a través de l’anàlisi de les dades del padró municipal , com 

de l’Enquesta de “Condicions  de vida de la ciutat”, l’ enquesta anual de Serveis Municipals (òmnibus) 

entre d’altres, a més de recerques concretes, promogudes amb Universitats i relacionades amb temes 

més específics com ara: El temps de les persones grans, o  sobre el model sociocultural la recerca 

“Orientacions per a promoure noves oportunitats davant la diversitat d’envelliments de Barcelona 

Ciutat”  han aportat dades i anàlisi qualitatiu. 
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6.  

ANNEXOS  

 

ANNEX 1. ESTRUCTURA ORGANITZATIVA DEL SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA 

 

 Grup Motor:  

o Departament de Gent Gran 

o Departament de Planificació i Processos  

o Departament de Recerca i Coneixement 

o Departament de Participació Social 

o Institut de Serveis Socials 

 

 Taules tècniques transversals  de l’AQVIE. Composada per:    

o Departament de Comunicació QVIE 

o Departament de Participació Social 

o Departament de Gent Gran 

o Departament de Recerca i Coneixement 

o Direcció d’Immigració Interculturalitat i Acció comunitària 

o Direcció del Programa temps i Qualitat de Vida  

o Direcció del Programa de Dona 

o Direcció del Programa de Drets Civils 

o Direcció del Programa de Salut 

o Institut Barcelona Esports 

o Institut de Persones amb Discapacitat 

o Institut de Serveis Socials 

 

 Taula de Ciutat. Composada per:    

o Consorci de Biblioteques de Barcelona 

o Departament d’Espai Públic 

o Direcció de Comunicació i Participació Ciutadana 

o Direcció de Participació Ciutadana i Associacionisme 

o Hàbitat Urbà 

o Institut Municipal de Parcs i Jardins 

o Prevenció, Seguretat i Mobilitat 

 

 Territorial de Districtes.  Composada per:    
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o Ciutat Vella 

o Eixample  

o Sants-Montjuïc 

o Les Corts 

o Sarrià-Sant Gervasi 

o Gràcia 

o Horta-Guinardó 

o Nou Barris 

o Sant Andreu 

o Sant Martí 

 

 


