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Més de 600 persones grans  amb depèndencia i/o 
discapacitades podran adaptar les seves llars  
 
» L’àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports signa un conveni de 800.000 euros amb 

l’Associació per la Vida Independent, que du a terme diferents intervencions en el 
domicili de la persona amb la finalitat de millorar el seu benestar.  

 
» Les actuacions volen potenciar la qualitat de vida de les persones grans, l’autonomia 

personal i la seva seguretat.  
 

L’Ajuntament de Barcelona i l’Associació per la Vida Independent (AVI) han signat un conveni 
per seguir desenvolupant, durant l’any 2012,  el programa d’adaptació funcional de la llar de les 
persones grans amb dependència i/o discapacitats. Amb aquest nou conveni, unes 620 
persones se’n podran beneficiar abans que finalitzi l’any. Fins ara, l’entitat ha finalitzat ja 94 
actuacions en llars, i està realitzant 71 més. 
 
L’acord, que dota de 800.000 euros aquest programa, permetrà que els professionals dels  
centres de serveis socials de l’Ajuntament de Barcelona sol·licitin aquelles actuacions  
necessàries i que acompleixin els requisits establerts.  
 
Tanmateix podran sol·licitar aquestes actuacions els treballadors socials de les Àrees Bàsiques 
de Salut, com els coordinadors tècnics del servei d’atenció domiciliaria municipal i els 
professionals del servei municipal de Teleassistència, que en aquests moments atén unes 
60.000 persones grans i/o discapacitades. 
 
Aquest programa consisteix en dur a terme diferents intervencions en el domicili de les 
persones grans amb dependència i/o discapacitades per millorar aspectes com les condicions 
d’habitabilitat, d’autonomia personal i l’accessibilitat, així com la seguretat. S’adreça a persones 
grans majors de 65 anys amb dificultats per la realització de les activitats de la vida diària, i es 
prioritza aquells casos de persones que viuen soles o amb un altre persona dependent, amb 
escàs suport social i recursos econòmics limitats.  
 
L’entitat és l’encarregada de fer un estudi i valoració individualitzat de les necessitats de cada 
persona i de dissenyar i executar diverses obres per facilitar  l’autonomia de la persona a la 
seva pròpia llar, com col·locació de passamans, rampes  i d’altres adaptacions que permetin la 
mobilitat de la persona, i si s’escau diferents tipus d’arranjaments. 
 
En aquells casos que la situació de la persona usuària ho permeti, se li oferirà realitzar una 
visita al Centre de Vida Independent, situat a la seu de l’associació, a fi de poder valorar in situ, 
els tipus de productes de suport (ajuts tècnics) i/o arranjaments per la llar que poden servir per 
millorar la seva autonomia personal en el seu domicili.  
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Impulsar la vida independent, prioritari  
 
L’Ajuntament de Barcelona està impulsant, des de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, 
diverses iniciatives i programes per a promoure la vida independent tant de la gent gran com de 
les persones que pateixen alguna discapacitat. En aquest sentit, la tinent d’alcalde Maite 
Fandos ha posat l’èmfasi en que el consistori “vol una Barcelona amb qualitat de vida, en la 
qual es promogui la vida independent de les persones grans o amb dificultats de mobilitat, 
ajudant al màxim que puguin viure amb les millors condicions a casa seva”.  
 
Un dels programes d’atenció, adreçat a la gent gran de l’Ajuntament de Barcelona és el servei 
de Teleassistència, que en aquests moments atén a l’entorn de 60.000 persones i que permet 
les persones grans que viuen soles, o acompanyades d’una altra persona gran, comptar amb 
un seguiment telefònic i assistencial les 24 hores. Enguany, el govern municipal ha incrementat 
el pressupost d’aquest servei en un 41,66%, que permetrà accelerar el procés de col·locació 
dels aparells al domicili dels demandants.  
 
El Servei d’Atenció Domiciliària (SAD), un conjunt d’actuacions per a ajudar les persones grans 
a desenvolupar-se en la seva vida quotidiana a través d’ajuts a la higiene personal, alimentació, 
neteja, bugaderia, etc... també ha vist incrementar la seva dotació econòmica, de 47 a 53 
milions d’euros, cosa que permetrà incrementar les llars i les persones ateses fins a més de 
15.000.  
 
“Amb totes aquestes eines, refermem la voluntat del consistori de treballar per garantir el dret a 
un envelliment digne, posant a l’abast del col·lectiu els recursos i serveis que facin possible 
l’autonomia personal, contribuint així a l’enfortiment de les relacions ciutadanes”, ha afegit 
Fandos. 
 
 


