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El Pla Municipal per a les Persones Grans preveu 218 

accions en quatre anys en tots els àmbits de la ciutat 
 

 

» Recull, en quatre eixos, totes aquelles polítiques dirigides a la gent gran en l’àmbit de 

la participació, el benestar, la salut, el bon tracte i la relació d’aquest col·lectiu amb la 

vida quotidiana a la ciutat 

 

» El document s’ha elaborat conjuntament amb el Consell Assessor de Gent Gran i el 

grup de treball de Gent Gran del Consell Municipal de Benestar Social 

 

» L’increment de pressupost de l’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports ha permès, 

en els últims dos anys, ampliar els recursos dirigits a gent gran, com les places 

d’Àpats en Companyia, el programa Respir, el servei d’Àpats a Domicili i el nombre 

d’habitatges amb serveis 

 

L’Ajuntament de Barcelona presentarà, en el proper plenari del Consell Municipal, el Pla 

Municipal per a les Persones Grans, que recull totes aquelles polítiques dirigides a la gent gran, 

amb l’objectiu d’abordar àmbits com la promoció, la prevenció i l’orientació, el suport i l’atenció 

de la gent gran en tots els àmbits municipals durant els propers quatre anys. 

 

El Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 preveu, en quatre grans eixos, un total 

de 218 accions que es desenvoluparan en relació a:  

 

 Les persones grans com a protagonistes actives de la ciutat 

 El benestar i la salut 

 El bon tracte i la defensa de la igualtat 

 Les persones grans i la vida quotidiana a la ciutat 

 

El pla situa les persones grans i la longevitat com una prioritat de les polítiques públiques, 

estenent-les a tots els àmbits de la política municipal i a tot el territori de Barcelona 

(transversalitat i territorialitat). A més, promou 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.  
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També vol promoure la participació de les persones grans a la ciutat i al seu entorn, així com 

l’equitat d’aquestes pel que fa a contextos econòmics, de gènere i procedència davant 

qualsevol tipus de discriminació. El pla recull el compromís del consistori a realitzar un estudi 

continuat sobre l’envelliment demogràfic, la situació i les experiències de les persones 

grans a Barcelona i les vies de participació en la planificació per a orientar l’acció municipal en 

aquest àmbit, i que servirà per avaluar programes, projectes i serveis destinats a la gent gran.  

 

El pla analitza àmbits tan amplis com la participació social i cívica; el transport públic i la 

mobilitat; l’accessibilitat i l’ús dels espais públics i privats; l’habitatge; els serveis socials i de 

salut; les relacions de suport i ajuda mútua; el respecte, les desigualtats i les condicions 

d’inclusió i la comunicació i la informació.  

  

A més, posa èmfasi en el llegat que ha comportat la celebració, l’any passat, de l’Any Europeu 

de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat entre les Generacions. A cada un dels districtes, com 

també a les àrees municipals s’ha posat de manifest el compromís per avançar en la 

construcció d’una ciutat que no defuig el repte de l’envelliment i que compta amb les persones 

grans. En són una clara mostra els respectius programes d’accions per a la promoció de 

l’envelliment actiu de les persones grans. El Pla comprèn objectius de treball que s’articulen en 

la programació específica, adaptada als diferents territoris de la ciutat.  

 

Accions específiques incloses al Pla 

 

El pla contempla un total de 218 accions concretes, que es desenvoluparan durant aquest 

període. Amb aquestes, es vol marcar el rumb de totes les polítiques municipals de 

l’Ajuntament de Barcelona en l’àmbit de la gent gran. Algunes d’aquestes són: 

 

1.Promocionar i defensar la igualtat i el bon tracte de la gent gran amb la finalitat de reduir la 

invisibilitat del maltractament vers aquest col·lectiu, formant els professionals i familiars en 

l’àmbit del bon tracte. L’Ajuntament de Barcelona està treballant en una mesura de govern 

d’aquest àmbit per elaborar un protocol d’actuació entre professionals. 

2. Estendre el projecte Radars a tota la ciutat: ara ja és en 7 dels 10 districtes.  

3. Promoure la formació per a l’adaptació a la jubilació 

4. Promoure l’alfabetització digital 

5. Optimització dels espais i accions per ser compartides intergeneracionalment   
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6. Potenciar els programes de voluntariat de gent gran 

7. Estendre el model personalitzat d’atenció en residències i centres de dia 

8. Promoure la creació del consell de residents a les residències i centres de dia.  

9. Crear un portal electrònic per a cada districte amb tots els serveis i recursos adreçats a gent 

gran. 

10. Impulsar una nova guia de promoció de la qualitat de vida amb consells en relació als 

hàbits alimentaris, promoció de l’activitat física i de l’esport. 

 

Perfil de la gent gran de Barcelona 

 

Barcelona ha experimentat de manera intensa des de 1980 un procés d’envelliment de la 

població propi de l’evolució demogràfica de les ciutats europees. En els darrers trenta anys el 

nombre de persones de 65 anys i més ha passat de 234.000 l’any 1981 a 338.509 l’any 2012. 

Aquesta evolució va representar un increment de més de 100.000 persones en termes 

absoluts. La proporció de persones grans respecte a la població total de la ciutat és del 

20,08%. 

 

Aquesta taxa continua sent molt significativa i reflecteix la gran influència demogràfica de les 

persones grans a Barcelona. A més, s’espera per a la dècada 2020-2029 una nova etapa de 

fort creixement, ja que arribaran a l’edat de 65 anys les generacions nascudes en l’època de 

gran increment demogràfic del segle XX. 

 

 

 L’índex de solitud de les persones grans 

 

Les formes de convivència han experimentat grans canvis en els darrers vint anys. Aquest 

fenomen s’aprecia clarament durant les dècades de 1990 i 2000 a través de l’increment del 

nombre de persones que viuen soles a Barcelona. Entre les persones grans l’índex de solitud 

va anar augmentant de manera sostinguda durant la dècada de 1990, una tendència que va 

continuar, més moderadament, durant la dècada del 2000.  

 

L’any 2011 vivien soles a Barcelona 86.764 persones grans, el 25,7% del total de la població 

de 65 anys i més. Cal esmentar de manera particular el cas de les persones de 75 anys i més 
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que viuen soles, que representaven l’any 2011 el 31,2% de la població total en la seva franja 

d’edat.  

 

El creixement de l’índex de solitud resulta, en definitiva, una informació d’utilitat per comprendre 

fins a quin punt les polítiques públiques han de gestionar vies diverses per proporcionar el 

suport adaptat a persones grans que viuen situacions de solitud no volguda i que poden patir 

aïllament social. Ara bé, aquest indicador està de nou condicionat per una diferència important 

entre homes i dones, ja que l’índex de solitud és més del doble entre les dones que entre els 

homes grans. L’any 2011, a Barcelona, 47.562 dones de 75 anys i més vivien soles, que 

representa gairebé el 40% de les dones d’aquesta edat. 

 

 Les persones grans i la discapacitat 

 

La taxa de persones grans amb reconeixement oficial de discapacitat mesura la proporció de 

persones grans que tenen el reconeixement de discapacitat respecte a la població total de 65 

anys i més. En el període 2000-2011 aquesta taxa s’ha més que duplicat. Si l’any 2000 la taxa 

era de 8,2% aquesta xifra pujava l’any 2011 fins al 18%. L’augment en el valor d’aquest 

indicador suposa un increment notable de la necessitat de serveis de promoció de l’autonomia 

personal i de programes de prevenció de la dependència en la comunitat i/o al domicili. Cal 

tenir en compte que el creixement del nombre absolut de persones grans amb discapacitat 

reconeguda ha estat molt significatiu i l’any 2011 aquest col·lectiu superava les 60.000 

persones.  

 

 Les persones grans i els seus ingressos econòmics 

 

Per apropar-se a la realitat de la vulnerabilitat econòmica de les persones grans es pot 

considerar el nivell d’ingressos de les persones de 60 anys i més. En particular, cal tenir en 

compte el percentatge d’aquest col·lectiu amb ingressos inferiors a l‘Indicador públic de renda 

d’efectes múltiples (IPREM). En primer lloc, cal esmentar que des de l’any 2006 fins al 2012 el 

percentatge de persones de 60 anys i més amb ingressos inferiors a l’IPREM s’ha anat reduint 

de manera sostinguda. Si l’any 2005 aquesta xifra era del 30,1%, el 2012 es redueix fins al 

22,8%. Tot i així, aquest fet implica que avui a la ciutat gairebé 100.000 persones de 60 anys i 

més disposen de menys de 532,51 € al mes. La distribució territorial d’aquest col·lectiu és 
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encara desigual. Ciutat Vella i Nou Barris són els districtes amb més percentatge de persones 

en aquesta situació (més del 30%.). A l’altre extrem s’ubiquen les Corts (15,3%) i Sarrià - Sant 

Gervasi (10,5%). 

 

 

Els programes d’atenció per al sector de les persones grans 

 

L’augment pressupostari esmentat té un impacte directe sobre els programes específics 

d’atenció dirigits a les persones grans:   

 

Augment del pressupost del Servei de Teleassistència 

En aquest període l’aportació municipal destinada al servei de teleassistència ha augmentat un 

41,6%. Els usuaris en teleassistència s’han incrementat en un 11,8%, i han ascendit a 59.473 

persones. El 97,7% dels usuaris de teleassistència són persones grans. 

 

A la Comissió de Qualitat de Vida de l’11 de desembre de 2012 es va aprovar l'adjudicació del 

nou contracte de teleassistència amb un import anual de 10.037.500 €, assumint la totalitat del 

cost del servei que inclou el 30%, anteriorment aportat per l’IMSERSO.  

 

La nova contracta ha suposat la millora dels serveis destinats a cobrir les necessitats dels 

usuaris de la teleassistència. L’ajuntament ha adquirit els terminals instal·lats en els 50.000 

domicilis de les persones usuàries, fet que garanteix la no interrupció del servei en cas de canvi 

de proveïdor, i s’han introduït millores de gestió tals com la incorporació d’unitats mòbils, per 

prestar una millor cobertura en les urgències domiciliàries i tecnològiques, d’acord amb els 

avenços produïts en els darrers anys. 

 

La tinent d’alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, Maite Fandos, ha explicat que amb 

aquesta nova contracta es preveu arribar als 64.000 usuaris abans de desembre d’aquest any i 

acabar amb la llista d’espera. 

 

La nova contracta preveu, també, la instal·lació de 1.815 nous dispositius per persones amb 

necessitats especials, amb nova tecnologia com detectors d’ocupació de llit, detector 
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d’ocupador de butaca, detector de convulsions, detectors de caigudes fins a 50 metres o si es 

localitza l’usuari en situació horitzontal.  

 

També s’incrementaran els dispositius ja existents de detecció de gas, fum, o amb accessibilitat 

de comunicacions per a persones sordes. 

 

Ampliació del Servei d’Àpats en Companyia per a la gent gran 

Durant aquests dos últims anys s’ha passat de 21 a 24 menjadors amb servei d’Àpats en 

Companyia, que ha suposat l’increment de 743 places a 841, que significa un increment del 

13,20%. L’any 2012 es van oferir 168.694 àpats, 23.264 més que l’any anterior.  

 

Adaptació funcional a la llar de les persones grans amb dependència i/o amb 

discapacitat  

S’han realitzat 696 adaptacions per facilitar la mobilitat en les diferents activitats de la vida 

diària a la llar.  

 

Creació i ampliació de nous equipaments 

L’any 2011 hi havia a la ciutat 1.021 habitatges amb serveis per a la gent gran distribuïts en 17 

equipaments, xifres que al final de l’any 2012 van créixer fins a 1.206 habitatges distribuïts en 

20 equipaments. Aquests 185 habitatges amb serveis nous estan distribuïts en les següents 

promocions: Cibeles, amb 32 habitatges; Via Favència, amb 77 habitatges, i Navas, amb 76 

habitatges. Així doncs, a l’any 2011, 1.125 persones vivien en un habitatge amb serveis i 

aquesta xifra ha crescut fins a 1.301 l’any 2012.  

 

També s’ha ampliat la xifra d’apartaments tutelats amb 16 apartaments nous, situats a 

l’equipament Pau Casals, al districte de Nou Barris.  

 

Adaptació de tots els centres de serveis socials al nou model i millora de la qualitat de 

l’atenció i el temps de resposta  

La tendència dels darrers anys, i també del 2012, mostra l’augment progressiu de les persones 

ateses als centres de serveis socials, que passa de 64.514 l’any 2011 a  68.635 l’any 2012. 

Això suposa un augment del 6,40% pel que fa a persones ateses i d’un 9,35% pel que fa a 

unitats d’atenció. Aproximadament un 43% de les persones usuàries tenen 65 anys o més.  
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A l’Àrea Qualitat de Vida, Igualtat i Esports, l’acció de govern té cinc eixos d’actuació prioritaris: 

habitatge, atenció alimentària, infància i família, ocupabilitat i inserció laboral, i atenció i 

promoció dels col·lectius vulnerables.  

 

Paral·lelament a les dades relatives als programes específics destinats a les persones grans, 

és pertinent destacar diferents iniciatives que, englobades en aquells eixos, resulten rellevants 

per al col·lectiu de la gent gran, entre les quals hi ha:  

 

a) l’augment del 14% de recursos econòmics destinats a ajuts econòmics d’inclusió, 

especialment els ajuts relacionats amb l’habitatge; 

b) el 2012 s’han adjudicat tres menjadors socials nous, en concert, amb 300 places en 

total. Els menjadors socials són un altre recurs que utilitzen les persones grans de la 

ciutat amb necessitats socioeconòmiques i que pretén proporcionar benestar nutricional, 

físic i social a persones en situació de vulnerabilitat. Això permet atendre 235 persones 

més. Hem passat de 14 a 17 menjadors socials amb l’obertura de tres nous 

equipaments a les Corts, l’Eixample i Sarrià - Sant Gervasi. Així mateix, l’Ajuntament ha 

incrementat el nombre de convenis amb entitats socials per a alimentació.  
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Serveis d’atenció a les persones grans 2003 2007 2011 2012 

Programa Respir d'estades 

temporals 

Persones ateses 266 571 668 688 

Acolliment urgències per a 

vellesa (SAUV) 

Places 46 174 163 205 

  Persones grans acollides  196 468 461 603 

  Ingressos realitzats per any n.d. 336 341 435 

  Estades realitzades 16.754 63.662 59.508 74.899 

Habitatges amb serveis per a la 

gent gran 

Equipaments en funcionament 2 11 17 20 

  Habitatges disponibles 75 648 1.021 1.206 

  Persones grans acollides  89 735 1.125 1.301 

Centres de dia  Places amb finançament públic a 

Barcelona 

722 1.324 1.478 1.480 

  % respecte al total de places de 

Barcelona 

35% 49% 68% 68% 

 Centres de dia municipals 2 2 2 2 

  Places 70 70 68 68 

  Persones acollides 71 71 63 73 

  Estades d'atenció diürna 16.679 16.679 15.961 15.700 

Centres residencials per a gent 

gran 

Places amb finançament públic a 

Barcelona 

2.795 3.698 4.904 4.988 

% respecte al total de places de 

Barcelona 

24% 29% 41% 42% 

Centres residencials municipals 5 4 4 4 

Places 340 293 295 295 

Persones acollides 404 346 292 296 

  Estades residencials 124.100 89.807 106.322 107.343 

Apartaments tutelats per a gent 

gran 

Apartaments tutelats municipals 71 71 71 79 

  % respecte al total d'apartaments 

públics a Barcelona 

33% 24% 24% 25% 

  Persones grans acollides  73 84 69 78 

 


