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1. Full de ruta que ha d’inspirar les accions de 

govern de la Direcció d’Infància, Joventut i 

Gent Gran, adreçades a les persones grans. 

2. Punt de partida de les accions a dur a 

terme. La mesura presenta les ja endegades, 

però és un punt de partida per a les accions 

que al llarg del període s’aniran definint.  

3. Àmbit de la promoció, sense incloure 

aspectes vinculats a l’atenció i protecció de la 

vulnerabilitat. 

Abast de la mesura 
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4. Període 2017-2021. Tot i que la majoria de 

les accions recollides, se centren en el 

període 2017 - 2018. 

5. Compta amb la veu de les persones 

grans. Perquè s’ha tingut en compte el que 

ens han dit al CAGG, Fòrum, Les Veus de 

les persones grans... 

6. Coproducció. Posa en valor, també, el que 

fem amb altres entitats o operadors, amb 

qui tenim convenis o concedim subvencions. 

Abast de la mesura 
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A Barcelona hi ha: 
349.132 
persones 

de 65 anys 
i més 

60% 
dones 

40% 
homes 

1 de cada cinc persones 
té 65 anys i més 

És a dir... 

Per cada menor de 15 anys      
hi ha 1,6 persones de 65 i més 

21,5% 

Taxa 
envelliment 

160% 

Font: Departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 2017 
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A més... 
 Desequilibri entre sexes 

Amb l’edat la diferència s'agreuja 

59% 41% 

70% 30% 

+ 60 

anys 

+ 85 

anys 

 Desequilibri entre districtes 

La proporció de persones grans 

a Les Corts és 1,6 vegades la 

que hi ha a Ciutat Vella. 

 Soledat no volguda i aïllament  

1 de cada 4 persones de 65 

anys i més viuen soles. 

76,5% 23,5% 

89.565 
llars amb persones grans                  

que viuen soles 

 40,1% del total de llars 
unipersonals de la ciutat 

Font: Departament d’estadística de l’Ajuntament de Barcelona 2017 
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L’estructura de la mesura 

3 eixos 

35 
mesures 

8 
objectius 
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APODERAMENT DRET AL 

CONEIXEMENT 

COMBATRE LES 

DISCRIMINACIONS 

Promoure el creixement i 
autonomia de les persones 

1. Programa “Viatjar per créixer” 

2. Noves formes envelliment 

3. Divulgació dels drets i llibertats 
de les persones grans 

4. Promoció de l’envelliment actiu 
entre persones grans LGTBI 

Prevenció del maltractament de 
les persones grans 

5. Programa de sensibilització 
contra el maltractament 

Donar oportunitats de 
promoció a persones grans 
vulnerables 

6. Oferir servei transport adaptat 

7. Projecte “Bicis sense edat” 

8. Programa comunitari 
d’apoderament de dones grans 
“Grandioses” 

Reduir la bretxa digital 

9. Nou web municipal de les 
persones grans 

10. Projecte “Sóc blogger” 

11. Dotació aules informàtiques 

12. Formació en telèfons 
intel·ligents i tauletes 

13. Millora el wifi als Casals de 
gent gran 

 

Combatre estereotips 

16. Projecte “Sóc gran, i què?” 

17. Reportatges comunitaris i 
teatre fòrum per desmuntar 
estereotips 

18. Sensibilització sobre la 
diversitat LGTBI i migrant 

19. Atenció a la diversitat sexual: 
formació i sensibilització en 
equipaments per a la gent 
gran 

20. Banc de materials i recursos 
sobre diversitat sexual i de 
gènere 

M
e
s

u
re

s
 

Fomentar la formació 
continuada 

14. Aules de formació 

15. Universitat de l'experiència 
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XARXES PARTICIPACIÓ RELACIONS  

INTER 

GENERACIONALS 

Promoure interconnexions i 
combatre la solitud  

21. Projecte “VinclesBCN” 

22. Estratègies de co-habitatge 

Per reforçar i impulsar la 
participació 

23. Òrgans de participació  

24. Les veus de les persones 
grans 

25. Estudi sobre la participació 

26. Promoure coneixement de 
les necessitats, opinions i 
valoracions persones grans 

27. Grup de participació de 
persones que necessiten 
atencions continuades 

28. Suport a entitats de dones 
grans 

Promoure les relacions 
intergeneracionals 

29. Viure i conviure 

30. Projectes intergeneracionals 
als barris 

M
e
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CIUTAT AMIGABLE EQUIPAMENTS 

Per construir una ciutat 
amigable amb els persones 
grans 

31. Projecte “Comerç Amigable” 

32. Promoció “Targeta Rosa” 

33. Compromís de Barcelona per 
l’amigabilitat amb les 
persones grans 

Per uns equipaments més 
vinculats a la comunitat 

34. Revisió del model dels 
equipaments de promoció de 
les persones grans 

35. Inclusió en els Casals de gent 
gran de persones amb 
deteriorament cognitiu lleu 

M
e
s
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