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MOTIVACIÓ DEL PLA
El Pla Municipal de Gent Gran de Salt neix de la inquietud de l’Ajuntament de Salt per oferir
unes línies estratègiques a seguir a nivell municipal en matèria de gent gran per als propers
anys.
Aquesta idea és traslladada i plantejada al Consell Municipal de Gent Gran, des d’on es decideix
que hi hagi una entitat que plantegi i desenvolupi el Pla.
El Pla comença a agafar forma a partir de l’encomanda de la redacció i implementació del Pla
per part de la regidoria de la gent gran de l’Ajuntament de Salt a l’àrea de gent gran del
Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.
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FINALITAT I MARC CONCEPTUAL
Finalitat
El Pla Municipal de la Gent Gran de Salt vol vetllar per la qualitat de vida de les persones grans
del municipi. Això vol dir impulsar accions que els ajudin a tenir cura de la seva salut física i la
seva autonomia crítica (Doyal&Gough, 1994). Entenent que una bona salut física facilita unes
interaccions socials satisfactòries i que permeten prendre les millors decisions de manera
autònoma, atès que l’autonomia crítica consisteix a parlar amb els altres per intercanviar punts
de vista i contrastar-los per prendre les pròpies decisions, assumint la responsabilitat de les
conseqüències que aquestes tinguin (Llobet, 2015).
El punt de partida és facilitar que les persones grans del municipi tinguin interaccions socials
suficients per prendre les millors decisions sobre la seva vida. Aquesta facilitació però, ha de
respectar en tot moment les seves eleccions i la voluntat de participar o no en diferents sectors
i accions del municipi. Per altra banda, cal reconèixer el valor de les seves aportacions en la
definició de les oportunitats i de les respostes, com a actors que són amb drets i deures socials.
Així doncs, es promou la definició i execució d’intervencions des de la comprensió,
reconeixement i respecte de la situació i la voluntat de cada persona, per tal d’ajudar-la a
optimitzar la seva qualitat de vida (Alguacil, 2000) en el dia a dia.
Marc conceptual
L’increment sostingut de l’esperança de vida suposa, entre altres coses, tenir un percentatge
cada cop més gran de la població en edat avançada i, és un indicador dels avenços socials que
s’han anat produint al llarg dels anys com a conseqüència de l‘oportunitat que ens ha brindat el
desenvolupament sanitari i tecnològic.
Si la prolongació de la vida ha estat un pas endavant, el gran repte actual és aconseguir que les
persones grans visquin tota la seva vida en les millors condicions possibles, tot garantint
qualitativament la seva existència.
En aquest sentit, és fonamental promoure que la gent gran es mantingui activa durant el seu
procés d’envelliment així com adopti i mantingui estils de vida saludables. És a dir, potenciar
que tingui interaccions socials i que en gaudeixi de la manera més autònoma possible, per
aconseguir el que s’anomena un envelliment actiu.
El Pla Municipal de la Gent Gran de Salt, conceptualitza la gent gran com a persones que poden
realitzar aportacions al desenvolupament de la societat així com en són receptores. Des
d’aquest plantejament es trenca la visió d’aquestes com una càrrega al municipi i a la societat.
Per delimitar quines persones formen part del grup considerat gent gran, normalment es té en
compte l’edat de jubilació o pre-jubilació. És a dir, a partir del moment en què les persones
surten de l’àmbit laboral per raons d’edat. I és aquest procés vital el que determina, la
concepció de les persones com a aptes o no, assimilant la jubilació a sedentarisme, passivitat i
decrepitud.
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L’adopció del concepte d’envelliment actiu, vol modificar aquesta conceptualització entenent
que el procés vital de jubilació implica una jubilació al món laboral però no una jubilació a la
vida.
El grup social de la gent gran és molt heterogeni per la diversitat de perfils que es poden trobar
dins d’un col·lectiu que ha estat definit, únicament, per les variables mercat laboral i edat. Això
implica pensar en un pla adreçat a persones amb nivells de formació molt diferents, diversitat
d’estats de salut física i/o mental, nivells socioeconòmics diferenciats, així com diversitat
cultural, etc. Aquesta diversitat/ heterogeneïtat solament es pot abastar des de les accions de
proximitat, que permetin una flexibilitat per adequar-se a les necessitats o les circumstàncies de
cada persona; ja que no es podria considerar a aquest col·lectiu com un grup uniforme amb les
mateixes necessitats.
No obstant això, tot i que el propi cicle vital fa que l’envelliment de les persones sigui diferent
per cadascun de nosaltres, tenint present el nostre propi bagatge personal, la societat continua
homogeneïtzant al col·lectiu a través d’una representació mental del mateix. Una visió que crea
estereotips vers les persones grans en tant són associades al deteriorament, la inutilitat o la
malaltia.
En aquest sentit, el Pla Municipal de la Gent Gran de Salt ha de facilitar la generació d’accions
que promoguin la participació activa i diversa, per tal de trencar amb els estereotips i prejudicis
que han derivat, de vegades, a una discriminació de la societat vers les persones grans.
Així doncs, les accions derivades del Pla han de contemplar diversitat d’interessos, necessitats,
valors i actituds que trenqui amb aquesta visió homogeneïtzada i estigmatitzada que contempla
l’envelliment com un estat i no un procés vital. Per altra banda, trencar amb aquesta
homogeneïtat també implica trencar amb la importància atorgada a l’edat cronològica com a
determinant de l’estat de salut i el nivell d’autonomia de les persones; quelcom que s’evidencia
en les variacions pel que fa a la salut, la participació i els nivells d’independència que hi ha
entre persones grans de la mateixa edat.
Hauríem de considerar que cada tram d’edat legal no és internament homogènia. Per tant, la
seva heterogeneïtat demanda una conceptualització de les accions tenint present dos nivells
d’intervenció: individual i el col·lectiu.
Alguns aspectes d’heterogeneïtat a tenir en compte són:





Gènere
Estat civil
Classe social
País d’origen, nacionalitat.

Tanmateix, tenint present el Programa de les Nacions Unides sobre l’envelliment actiu, l’objectiu
del mateix és promoure que l’envelliment sigui una experiència positiva i per això cal que
l’allargament de la vida vagi acompanyat d’oportunitats continuades de salut, participació,
seguretat i formació.

4

Des del Pla Municipal de la Gent Gran de Salt, entenem l’envelliment actiu com el procés
d’optimització de les oportunitats de salut, participació, seguretat i formació a fi de millorar les
condicions de vida a mesura que les persones envelleixen.
Finalment, i tenint present que la qualitat de vida de les persones depèn del nivell de satisfacció
que assoleixen en les seves necessitats bàsiques de salut física i autonomia crítica (Llobet,
2013), i que la manera de satisfer-les depèn d’aspectes culturals, de l’educació rebuda al llarg
de la vida, de la riquesa en les interaccions socials, de la manera de tenir cura de la pròpia
salut… el present Pla ha de facilitar la creació d’espais que fomentin la transversalitat entre les
àrees de l’Administració Pública (locals i supramunicipals) , així com els diferents agents de la
comunitat on viuen les persones grans.
Per tot plegat, és necessari parlar de transversalitat en un pla d’intervenció amb gent gran,
entenent que el marc d’actuació efecte a diverses àrees de l’administració (cultura, educació al
llarg de la vida, esports, etc) local i supramunicipal així com diferents agents de la comunitat.
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MARC COMPETENCIAL I NORMATIU:
La Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment celebrada l’any 2002 va aprovar el Pla d’Acció
Internacional de Madrid sobre l’Envelliment. En aquesta assemblea es van realitzar tres grans
orientacions que emmarcaven les possibles línies d’acció vers la promoció de l’envelliment,
prenent de marc de referència la definició de la OMS:
“El procés pel qual s’optimitzen les oportunitats de benestar físic, social i mental durant
tota la vida, amb l’objectiu d’ampliar l’esperança de vida saludable, la productivitat i la
qualitat de vida a la vellesa.”
Així doncs, aquestes línies prioritàries contemplen mesures que promoguin el reconeixement de
la contribució social i cultural de les persones grans, la participació en els processos d’adopció
de decisions, les oportunitats d’ocupació, la formació al llarg de la vida així com els espais
intergeneracionals i la promoció d’hàbits saludables així com la formació a professionals i
cuidadors, les noves tecnologies i l’establiment de mesures de protecció vers la violència i el
maltractament a la gent gran.
Sota aquest emmarcament, l’estatut d’autonomia, estableix que la Generalitat de Catalunya té
la competència exclusiva en matèria de serveis socials, que inclou, en tot cas, la regulació i
aprovació dels plans i programes específics dirigits a persones i col·lectius en situació de
pobresa o de necessitat social.
Com diu l’Estatut d’autonomia de Catalunya de 2006, en el capítol I, article 18: “les persones
grans tenen dret a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que
puguin ésser discriminades a causa de l’edat”.
D’altra banda, el text estatutari proclama que “els poders públics han de garantir la protecció
de les persones grans perquè puguin portar una vida digna i independent i, participar en la
vida social i cultural. També han de procurar la plena integració de les persones grans en la
societat per mitjà de polítiques públiques basades en el principi de “solidaritat
intergeneracional”.
Pel que fa a l’àmbit dels serveis socials, l’actual Sistema Català de Serveis Socials està regulat
per la Llei 12/2007, d’11 d’octubre amb la finalitat d’assegurar el dret de les persones a viure
dignament durant totes les etapes de la vida. Així doncs, es planteja que l’assistència als serveis
socials és un dret que ha de ser accessible a tothom; i en especial atenció destinataris dels
serveis socials,les persones amb situacions de vulnerabilitat social entenent també com a
necessitats especials, el risc o la dificultat social per a la gent gran.
Malgrat les competències de la Generalitat hi han normatives de l’estat espanyol que poden
afectar a la situació de la Gent gran, en aquest sentit la normativa sobre el copagament dels
productes farmacèutics, establerta en el Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, pel qual
s’estableix que les prestacions farmacèutiques estan subjectes a l’aportació de l’usuari, en un
percentatge que va des del 10% per als pensionistes de la Seguretat Social amb ingressos
inferiors a determinades quantitats, fins al 60% per a les persones amb ingressos superiors als
límits establerts.
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El Govern de l’Estat va aprovar la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia
personal i atenció a les persones amb dependència, que ha suposat un marc general d’aquesta
política.
Recentment, la Comissió Europea va crear l’Associació Europea per a la Innovació sobre un
Envelliment Actiu i Saludable i, a través d’un pla estratègic d’aplicació, va determinar una sèrie
d’àmbits prioritaris d’actuació relacionats amb l’envelliment i cronicitat (Operational Programe,
2011).
-

-

Prevenció, screening, diagnòstic precoç. En aquesta línia, s’hi inclouen la necessitat
d’alfabetització en salut, la gestió personal de la salut, la prevenció i el diagnòstic
precoç.
Models de cures i tractaments de la multimorbiditat.
Envelliment actiu, autonomia, vida independent, inclusió social. En aquesta línia
s’integren aspectes com cohesió social, participació i producció social (contribució al
benestar de la comunitat mitjançant activitats remunerades o no remunerades), actius
per a la salut, entre altres.

En el sentit de les línies abans exposades així com les recollides en El Llibre blanc de la gent
gran activa volem ressaltar una sèrie d’aspectes rellevants i a tenir presents a l’hora de
plantejar un pla de gent gran des de la política local:
-

L’increment progressiu de l’esperança de vida, i sobretot de l’esperança de vida lliure
d’incapacitat.

-

L’adopció del concepte de gent gran activa com a idea que reflecteix la capacitat per a
assolir el màxim desenvolupament personal i social de les persones grans i com a
resposta a la realitat d’una gent gran majoritàriament activa i autònoma.

-

La rellevància de les aportacions que la gent gran fa a la societat i que no només tenen
un caire de producció econòmica o laboral.

-

L’existència d’una sèrie d’activitats preventives que s’han demostrat eficaces en la
millora de la salut de les persones grans.

-

La gran disponibilitat de temps lliure que suposa la jubilació i l’oportunitat que
constitueix aquest fet per a l’oci actiu i productiu.

-

La fase de gran desenvolupament en què es troba immersa la participació institucional
de la gent gran a Catalunya.

-

El gran potencial de participació existent a la nostra societat, que es posa de manifest
mitjançant el desenvolupament de l’associacionisme en l’àmbit de la gent gran.

-

La importància del poder adquisitiu després de la jubilació.

-

La necessitat de millorar l’accessibilitat dels habitatges en base a les necessitats de les
persones grans així com facilitar la mobilitat a l’espai públic del municipi.
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-

La necessitat d’afavorir que la gent gran s’adapti a les noves tecnologies.

-

Reforçar que la transició (fixada al voltant de la jubilació) es faci de manera planificada
per garantir fer-se gran de forma activa.
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APROXIMACIÓ SOCIODEMOGRÀFICA
Un dels fenòmens que més ha preocupat, i continua preocupant, en relació a la vellesa és
l'anomena't "envelliment de la població o envelliment demogràfic”. Es tracta d'un "(...) canvi en
l'estructura per edats que provoca un augment de l'edat mitjana del conjunt (de la població).

(...) Així, tot el que contribueixi a disminuir la proporció d'infants i joves fa augmentar
automàticament la proporció d'adults i gent gran, i al contrari. Però les connotacions d'aquest
fenomen van més enllà de la estadística. (...) Al seu voltant hi existeix una important càrrega
ideològica i força malentesos. Sovint s'estenen les connotacions de l'envelliment biològic al
demogràfic, identificant erròniament l'augment de l'edat mitjana de les poblacions amb
processos de decadència i "senectut" social. La rellevància econòmica i política del fenomen
tampoc no contribueix al seu anàlisi objectiu, i serveix en canvi per a predir innumerables
calamitats, des del col·lapse del sistema sanitari, la fallida del sistema de pensions i fins i tot,
per pronosticar la fi de l'Estat del Benestar. L' envelliment demogràfic no serà globalment
comprès fins que deixi de ser vist como a catàstrofe, sinònim de decadència social, símptoma
de la decadència occidental, motiu de conflictes intergeneracionals, descelerador econòmic... o
sinònim de conservadorisme. Totes aquestes visions (...) no han captat encara la profunda
reestructuració de la vida humana en poc més d'un segle. La democratització de la
supervivència fins la vellesa, pel contrari, és probablement la revolució sociodemogràfica més
important experimentada per la humanitat. Qui aborda las conseqüències de l'envelliment
demogràfic amb ànim alarmista oblida que es tracta només d'una expressió més del
desenvolupament econòmic i social, i que la seva correcta interpretació passa per comprendre
les seves causes. No només s'ha reordenat el pes respectiu de les edats, sinó que ha canviat
radicalment el que cadascuna d'elles significa: la vellesa ha arribat al nostre món, per primer
cop, en peu d' igualtat amb la resta d'edats, i ha vingut per quedar-s'hi1.
L’enfoc que proposem parteix d'aquesta concepció de l'envelliment, amb una mirada positiva,
gens alarmista però des de la màxima objectivitat.
A continuació trobareu l'anàlisi dels indicadors sociodemogràfics més importants en relació a la
vellesa a Salt. Per cadascun dels indicadors s'analitza la seva evolució en el temps i se'l
compara amb la comarca del Gironès i amb Catalunya.

1

PÉREZ DÍAZ, Julio (2006). “Demografía y envejecimiento”. Madrid, Portal Mayores, Informes Portal
Mayores, nº 51. Lecciones de Gerontología, I. Traducció al Català feta per Zarahy Trejo Pérez.
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La distribució per edats.
Piràmide Salt. 2017
100 i +
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54
40 a 44
30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4

Dones
Homes

-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

100 i +

Piràmide Gironès. 2017

90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54

Dones

40 a 44

Homes

30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4
-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

Piràmide Catalunya. 2017
100 i +
90 a 94
80 a 84
70 a 74
60 a 64
50 a 54

Dones

40 a 44

Homes

30 a 34
20 a 24
10 a 14
0a4
-6,00% -4,00% -2,00% 0,00% 2,00% 4,00% 6,00%

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat

10

En termes generals, el gran canvi experimentat per les societats als últims 200 anys queda
clarament reflectit a les piràmides de població. Aquestes han modificat la seva forma clàssica
-de piràmide- i cada cop s'assemblen més a un pi. El gruix de la població es concentra a les
franges mitjanes, dels 35 als 55 anys quedant minvades les edats primerenques a causa de les
baixes taxes de natalitat. Alhora l'increment de l'esperança de vida incideix en que aquest "pi"
sigui cada cop més alt, és a dir que aquelles franges finals que tradicionalment "no sortien a la
foto" ara són presents al gràfic.
Però a banda del creixement vegetatiu de la població, en el cas de Salt el fet migratori cobra
una rellevància especial. En aquest sentit, l'increment progressiu de persones procedents
d'altres països ha aportat forces efectius poblacionals en edats de treballar, la qual cosa ha fet
créixer el pes relatiu de la població jove i adulta en detriment de la població gran. És per
aquesta raó que l'envelliment no és precisament un tret característic de la població de Salt, tal i
com veurem més endavant.
A la següent taula podem observar com s'ha distribuït la població per grans grups d'edat al llarg
dels darrers 17 anys. En aquest sentit, el gràfic ens ajuda a visualitzar la tendència d'aquest
període de temps analitzat. Es pot apreciar com la població infantil ha anat pujant
progressivament el seu pes relatiu, passant d'un 15,79% a l'any 2000 a un 20,71% a l'any
2017.
Mentre, per la seva banda, la població major de 65 anys ha perdut casi un 3% de pes en el
conjunt de la població.
Taula. Evolució de la població segons grans grups d'edat. Salt, 2000-2017.

0-14 (abs)

0-14 (%) 15-64 (abs)

15-64 (%)

65 i
(abs)

+

2017

6.178

20,71% 19.970

66,93%

3.688

12,36%

29.836

2016

6.087

20,70%

19.720

67,07%

3.597

12,23%

29.404

2015

6.036

20,57%

19.781

67,42%

3.525

12,01%

29.342

2014

6.169

20,49%

20.446

67,92%

3.488

11,59%

30.103

2013

6.161

20,37%

20.651

68,27%

3.435

11,36%

30.247

2012

6.079

20,17%

20.667

68,56%

3.400

11,28%

30.146

2011

6.036

19,86%

20.964

68,99%

3.389

11,15%

30.389

2010

5.817

19,20%

21.123

69,70%

3.364

11,10%

30.304

2009

5.519

18,41%

21.128

70,46%

3.338

11,13%

29.985

2008

5.074

17,64%

20.401

70,93%

3.288

11,43%

28.763

65 i + (%) Total pob
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2007

4.785

17,29%

19.575

70,74%

3.313

11,97%

27.673

2006

4.754

16,97%

19.831

70,78%

3.432

12,25%

28.017

2005

4.498

16,43%

19.461

71,10%

3.411

12,46%

27.370

2004

4.165

16,07%

18.299

70,62%

3.448

13,31%

25.912

2003

3.894

15,89%

17.154

69,98%

3.465

14,14%

24.513

2002

3.643

15,69%

16.156

69,60%

3.415

14,71%

23.214

2001

3551

15,80%

15557

69,23%

3364

14,97%

22472

2000

3477

15,79% 15243

69,23%

3297

14,97%

22017

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.

Evolució de la població segons grans grups d'edat.
Salt 2000-2017
80,00%
70,00%
60,00%
50,00%
40,00%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

0-14 (%)
15-64 (%)

2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

2000

65 i + (%)

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat.
A partir de la desagregació dels grans grups en grups més petits d'edats, podem veure que a
Salt les franges amb major pes relatiu dins del conjunt de població són els infants/adolescents
(0-17 anys), els adults de 30-44 i els de 45-64 anys. Si ho comparem amb el Gironès i
Catalunya veiem que Salt té un % major d'infants/adolescent i un % menor de gent gran que
aquests dos territoris.
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Distribució per grups d'edats.
Salt, 2017.
6%

6%

0-17
18-29

24%
24%

30-44
15%

25%

45-64
65-74

Distribució per grups d'edats
Catalunya, 2017
9%

9%

19%

0-17
18-29

12%

27%

30-44
45-64

24%

65-74

Distribució per grups d'edats
Gironès, 2017
8%

7%

0-17
18-29

21%
26%

13%
25%

30-44
45-64
65-74

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat
Focalitzant la mirada en les persones de 65 anys i més, podem comprovar que aquestes
representen a Salt el 12,36% del total de la població, un % lleugerament menor del que
trobem al Gironès (14,88%) i a Catalunya (18,52%) respectivament.
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Pes relatiu de la població de 65 anys i
més. 2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat
Índexs d'envelliment, sobreenvelliment i dependència global.
L'índex d'envelliment és un quocient que expressa la relació que hi ha entre la població de 65
anys i més i la població de 0 a 15 anys. Quan aquest índex és igual a 100 vol dir que hi ha la
mateixa proporció de gent gran que de joves. Quan és major que 100 significa que hi ha més
població en el grup de persones grans que en el grup de joves, per tant, com més elevat és el
número, més envelliment hi ha. I quan l'índex és menor que 100 significa que hi ha una
proporció major de joves que de gent gran.
En el cas de Salt, l'índex d'envelliment està per sota de 100, la qual cosa vol dir que hi has més
població jove que no pas població gran. De fet, si el comparem amb els de Catalunya i el
Gironès veiem que al 2017 Salt tenia l'índex d'envelliment més baix de tots tres territoris.

Índexs d'envelliment. 2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat
En termes generals podem dir que Salt té un índex d'envelliment molt baix i de fet la seva
població està molt menys envellida que les poblacions del Gironès i de Catalunya.
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Si analitzem el comportament d'aquest indicador al llarg dels darrers 17 anys podem apreciar
com ha baixat considerablement, passant a l'any 2000 d'un 88,01% a un 56,8% a l'any
2017.
Pel que fa l'índex de sobreenvelliment, també conegut com a índex de longevitat o de
senectut, mesura el nombre de persones de 85 anys o més per cada 100 persones de 65 anys o
més. Es un indicador específic de l'envelliment demogràfic i permet mesurar la composició del
grup dels més majors. Així doncs, segons les dades Salt tenia al 2017 l'índex de
sobreenvelliment més baix de tots tres territoris. Tot i que és cert que la diferència entre els
tres índexs no és especialment significativa.

Índex de sobreenvelliment. 2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat

Per últim, l'índex de dependència global expressa la relació entre les persones en edats
“dependents" (menors de 15 i majors de 64 anys) i les persones en edats "econòmicament
productives" (15 a 64 anys). És un indicador amb un important significat econòmic, atès que
relaciona la població inactiva o econòmicament dependent amb la població potencialment
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activa. Si el índex supera el 100 ens trobem en una situació en la qual la població activa és
menor que la no activa. Pel contrari, una relació de dependència menor a 100 indica una major
proporció de població d'entre 15 a 64 anys. Per tant, mentre més baix sigui aquest valor més
positiva és la dada, perquè vol dir que el gruix de població que sosté a la població dependent és
molt major. En el cas de Salt l'índex de dependència global al 2017 era de 47,3%, mentre que
al Gironès era d'un 50,8% i a Catalunya d'un 52,6%. Per tant, tal i com podem veure al
següent gràfic, Salt té l'índex de dependència global més baix dels tres territoris.

Índex de dependència global. 2017.
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de l'Idescat
En resum, podem concloure que Salt té un % menor de persones grans que el Gironès i
Catalunya. A més, aquest % ha anant decreixent als últims 17 anys. D'altra banda, l'envelliment
no és una qüestió especialment preocupant, més aviat el contrari, doncs Salt té un índex
d'envelliment força inferior als de Catalunya i el Gironès. La composició d'aquesta població gran
no mostra valors de sobreenvelliment elevats. De fet, les persones grans de Salt estan menys
sobreenvellides que la població gran dels altres territoris de comparació. I finalment, pel que fa
l'índex de dependència global, en el cas de Salt és inferior al 50%, per tant, és una dada força
positiva, ja que vol dir que el recanvi poblacional està garantit. Tot plegat ens apunta que cal
plantejar un treball des de la prevenció i la millora de la qualitat de vida de la gent gran de Salt.
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PRINCIPIS RECTORS/ÀMBITS D’ACCIÓ
El Pla Municipal de la Gent Gran de Salt s’estructura en base sis principis rectors que modulen
les línies estratègiques i la metodologia que s’exposen més endavant. Així doncs, els principis
del Pla són:
1. PARTICIPACIÓ SOCIAL
Quan parlem de participació social i cívica de la gent gran estem parlant de la participació en els
òrgans institucionals i de decisió (consells, etc.) així com en activitats de formació, lúdiques, de
voluntariat o esdeveniments. Entre els elements claus de la participació inclouríem la interacció
social que ens permet l’intercanvi de punts de vista amb d’altres per prendre les decisions més
encertades; base fonamental de l‘autonomia crítica. Les decisions poden ser personals o
col·lectives, però independentment de com siguin, la interacció i, per tant, la participació és
fonamental ja que protegeix de l’aïllament social, promovent la seva formació i autorealització,
permet el sentiment de pertinença a una comunitat humana, contribuint a que la persona se
senti útil, enfortint les xarxes de suport a la comunitat i influint d’una manera positiva en la
imatge social de la gent gran del municipi.
Així doncs, la participació social inclou en ella mateixa el concepte d’agent actiu, generant la
coresponsabilitat de les persones en la transformació social del seu municipi, així com del seu
entorn familiar i emfatitzant la importància del rol de les persones grans en els afers de la
comunitat. Defensem d’aquesta manera una concepció de la integració social sostinguda en les
responsabilitats ciutadanes i en la relació entre les diferents generacions.

2. AUTONOMIA I EMPODERAMENT
Sota la mirada d’envelliment actiu, s’hauria de considerar a la persona gran des d’una
perspectiva holística, focalitzant-nos en les seves capacitats, fortaleses i necessitats.
En aquest sentit veiem a l’altre com a persona i acceptem que té un projecte vital que haurà de
decidir i dirigir, on és protagonista i pren part activa del procés al llarg del” viatge”. Sota aquest
paradigma humanístic (d’acompanyament social), empoderem a l’altre reconeixent-lo en les
seves potencialitats i capacitats així com en la seva capacitat de presa de decisions i
responsabilització de les mateixes.

3. INTERDEPENDENCIA
Aquest concepte implica la mútua responsabilitat, per una part i compartir una sèrie de normes
i criteris comuns amb altres persones. Així doncs, des d’una mirada social, l’ésser humà és
interdependent, on cada individu té influència sobre els altres i els altres influencien sobre ell,
en un equilibri de forces entre l’esfera individual i l’esfera col·lectiva. Vivim en una xarxa
col·lectiva i la nostra comunicació està immersa en un sistema de relacions recíproques. Per
tant, sota aquesta premissa la promoció de les relacions intergeneracionals aporten valor i
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coneixement mutu, reconeixement a tots/es els membres d‘una comunitat com a iguals en tant
que persones amb bagatge i experiència (independentment de l’edat) que aporta coneixement i
eines per a la pròpia transformació social.

4. TRANSVERSALITAT I TREBALL EN XARXA entre els diferents agents del territori.
La transversalitat del Pla Municipal de la Gent Gran de Salt amb diverses àrees de l’Ajuntament,
administracions supramunicipals i als diferents agents de la comunitat obliga a la cooperació i
col·laboració entre les parts; així com es posa de manifest la complexitat que se’n deriva donat
que requereix una coordinació i cooperació entre les diferents polítiques locals (sanitat,
educació, cultura, convivència, seguretat, etc.); àmbits que s’interrelacionen i s’enxarxen per tal
de garantir, i per tal d’optimitzar la qualitat de vida de tothom i pel que fa nosaltres de les
persones grans en particular.
Així doncs, per tal de donar resposta a la varietat de situacions i etapes que defineixen el
procés d’envelliment, és necessari desenvolupar i promoure una metodologia de treball
cooperativa que generi sinèrgies de treball conjunt entre els diferents agents socials de la
comunitat (entitats, casals, àrees de l’Ajuntament,...) sota una mirada integral i sistèmica de les
persones grans.
Tanmateix, les xarxes de cooperació estables són fonamentals per a la intervenció conjunta
garantint l’èxit d’aquesta intervenció, incrementant la seva eficàcia i eficiència. A més,
proporcionen la cohesió social a la comunitat que la gent gran necessita per sentir-se segura i
confortable.
5. RECERCA- CONEIXEMENT
Es necessària la recerca i el coneixement continuat en l’àmbit de la gent gran, entre altres
coses, per aplicar-lo en el coneixement del municipi a nivell poblacional. Això ens permetrà
determinar quines accions són les més adequades a cada grup de persones. Per altra banda, a
més coneixement més possibilitat d’establir accions preventives. Des del Pla cal potenciar i
reforçar la recerca i el coneixement en l’àmbit de la gent gran a nivell municipal.
6. PREVENCIÓ I PROMOCIÓ
Per tal de poder generar línies d’acció preventives, és necessari promocionar el coneixement i la
detecció de situacions i contextos que poden esdevenir factors de risc o generadors de
vulnerabilitat i crear accions que hi donin resposta.
Pel que






fa els àmbits d’acció des del Pla prioritzem els següents:
Relacions intergeneracionals.
Visibilització del col·lectiu com agent actiu de transformació social.
Centrar l’atenció a les capacitats, fortaleses i apoderament de les persones grans.
Promoure el bon tracte com a concepte i amb mesures de protecció al col·lectiu.
Combatre prejudicis i estereotips de la gent gran.

18



Tenir molt present el bagatge acumulat en l’atenció a les persones grans al municipi i a
la comarca.

OBJECTIUS
Objectiu General:
Dotar al municipi d’unes línies estratègiques que guiïn les accions que es duran a terme amb el
col·lectiu de gent gran al municipi de Salt i ajudin a millorar la qualitat de vida de la gent gran
del municipi.
Objectius Específics:
Establerts i definits a cada línia estratègica del Pla.
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LÍNIES ESTRATÈGIQUES
1.

LÍNIA 1: ENVELLIMENT ACTIU DE LES PERSONES GRANS

Objectius específics d’aquesta línia:




2.

Promoure la participació que fomenti el rol actiu de la gent gran i previngui l’aïllament
social.
Promocionar les relacions (interaccions positives) i la solidaritat entre generacions que
afavoreixin la desactivació dels estereotips sobre les persones grans.
Informar, divulgar i sensibilitzar la ciutadania sobre el paper de les persones grans com
a agents actius de la participació social i cívica a la ciutat i la interrelació entre les
generacions.

LÍNIA 2: MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES GRANS

Objectius específics d’aquesta línia:







3.

Disposar de recursos que promocionin la qualitat de vida de la gent gran.
Fomentar programes que facilitin viure l’envelliment de manera saludable i activa i
que promoguin l’autonomia personal.
Trencar els prejudicis i estereotips vers les persones cuidadores.
Procurar i disposar de recursos per a la millora de la qualitat de la vida de les persones
cuidadores.
Ampliar i millorar l’atenció a les persones grans dependents i/o en risc d’exclusió.
Promoure el bon tracte i reduir la invisibilitat dels maltractaments que pateixen les
persones grans.
Fomentar l’accessibilitat i la mobilitat al municipi.

LÍNIA 3: TREBALL EN XARXA I COOPERACIÓ

Objectiu específic d’aquesta línia:


Millorar els mecanismes de comunicació i traspàs d’informació entre els diferents agents
que intervenen a la comunitat (administracions, entitats tercer sector, entitats privades,
associacions, casals, etc.) i realitzen accions vers la gent gran.
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METODOLOGIA
Aquest és un Pla obert i participatiu que pretén ser una eina de treball transversal per a tots els
serveis i entitats del municipi que tenen implicació amb el col·lectiu de Gent Gran i que en
vulguin formar part.
Des dels seus inicis es va decidir que seria un Pla participatiu i que s’intentaria arribar al major
nombre d’entitats possible a nivell municipal i extra municipal per tal de recollir interessos,
mancances i aportacions.
Per començar a treballar es planteja una proposta marc al Consell Municipal de Gent Gran de
Salt i es consulta sobre les entitats que hi haurien de participar. De la llista que sorgeix es fa
una tria que separa les entitats candidates en fases.
1a fase (veure annex 1)
En la primera fase es visiten les entitats municipals que treballen de manera directa amb el
col·lectiu (aquest és el seu objectiu principal o per la seva naturalesa hi treballen de manera
específica), d’aquestes entitats en direm “de primer nivell”. Hi trobem un total d’onze entitats:












Associació de Gent Gran Les Bernardes.
Casal de Gent Gran Les Bernardes.
Centre d’Atenció Primària de Salut.
Caritas Salt.
Centre de Dia Les Bernardes.
Creu Roja .
Fundació Les Vetes.
Residència Nostra Llar.
Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt.
Serveis Bàsics d’Atenció Social.
Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt.

A la visita, es presenta una fitxa on es demanen les següents dades:






Número d’usuaris o participants inscrits.
Franja d’edat dels usuaris o participants.
Objectiu principal de l’entitat.
Projectes que desenvolupa.
Entitats/Serveis de Gent Gran amb què es relaciona o col·labora.

Com a dades destacades tenim que a Salt les entitats realitzen un total de 30 projectes i que
l’objectiu principal d’aquestes són :





Promoció d’envelliment actiu (4 entitats)
Acompanyament a la vida diària (3 entitats)
Assistència a la vida diària (2 entitats)
Atenció Sanitària (1 entitat)
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2a Fase (veure annex 1)
En aquesta segona fase es visiten entitats que treballen amb gent gran de manera indirecte (és
a dir, són serveis adreçats a tota la població, per tant treballen amb el col·lectiu però no són el
seu objectiu principal), d’aquestes entitats en direm “de segon nivell”. Hem visitat 6 entitats:







Institut d’Assistència Sanitaria.
Sociosanitari “La República”.
Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies.
Policia Municipal de Salt.
Mossos d’Esquadra.
Bombers.

En aquesta fase, també vàrem fer una reunió amb totes les farmàcies del municipi. Varen ser
convocades entenent la posició privilegiada d’aquest col·lectiu com a agents de detecció donat
el contacte directe i habitual amb el col·lectiu de la gent gran (les conclusions d’aquesta reunió
les hem tingut en compte en els resultats d’aquesta fase) .
Continuant amb la visita a les entitats de
demanaven les següents dades:







“segon nivell”, s’ha presentat una fitxa on es

Objectiu principal de l’entitat.
Dificultats que detecten amb el col·lectiu de la gent gran.
Situacions més habituals que es troben en el seu dia a dia amb la gent gran.
Entitats/Serveis de Gent Gran amb què es relaciona o col·labora.
Propostes per al Pla.
Interès en implicació activa al Pla.

Si parlem de l’objectiu principal de les diferents entitats trobem:






Seguretat ciutadana (2 entitats)
Gestió serveis d’atenció a les persones amb dependència i/o necessitats socials (1
entitat)
Recuperació d’autonomia (1 entitat)
Vetllar per la salut de la població (1 entitat)
Prevenció i extinció d’incendis (1 entitat)

Donats els objectius que ens plantegem en aquest Pla, és de gran importància que hi hagi un
treball i compromís de diverses regidories de l’Ajuntament (no només la regidoria de serveis
socials i la regidoria de gent gran); així com és importantíssim que comprometi a les entitats i/o
serveis que d’una o altre forma intervindran en la posada en marxa de qualsevol de les accions
del Pla.
A l’hora de desenvolupar el Pla cal comptar amb la participació de tots els agents implicats
d’una manera o altra en l’atenció a la gent gran del municipi.
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Tanmateix, a l’hora de desenvolupar les accions del Pla es buscarà i fomentarà el màxim diàleg
amb la gent gran de Salt; així com amb la resta d’agents implicats en l’àmbit de la gent gran al
municipi utilitzant el consens com a forma de presa de decisions.
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MANCANCES DETECTADES
Després de fer el treball de camp amb les diferents entitats (primàries, secundàries i la reunió
amb el grup de farmàcies) s’han analitzat i contrastat les seves respostes. D’aquest anàlisi se
n’han extret un seguit de mancances que hem vinculat als objectius específics i que tot seguit
desglossem:
Trencar els prejudicis i estereotips vers les persones cuidadores.



Aquest és un punt no es treballa de manera prioritària per cap de les entitats
que s’ha tingut contacte per la redacció del Pla.

Ampliar i millorar l’atenció a les persones grans dependents i/o en risc d’exclusió.
 Tot i ser un dels punts més treballats segons les entitats primàries a nivell
municipal també és un dels que les mateixes entitats consideren primordials a
l’hora de seguir treballant en els següents anys.
 Pel que fa a les entitats secundàries, les persones amb risc d’exclusió i/o grans
dependents formen un col·lectiu molt difícil de treballar i es troben amb
diferents dificultats que es repeteixen entre elles: manca de xarxa familiar,
dificultats econòmiques per accedir als recursos adequats,...

Promoure el bon tracte i reduir la invisibilitat dels maltractaments que pateixen les
persones grans

 Aquest punt explícitament no és prioritari per cap de les entitats primàries
sondejades, però sí que amb les entitats secundàries i a la reunió amb les
farmàcies es va verbalitzar que s’ha detectat una sensació d’inseguretat per
part del col·lectiu.
 Hi ha entitats secundàries que treballen la detecció d’aquestes situacions
(maltractes, abusos, estafes, estrebades, robatoris,...) i en treballen la
prevenció mitjançant xerrades amb el col·lectiu però fan palès que no són prou
extensives i no acaben de ser del tot efectives.
Fomentar l’accessibilitat i la mobilitat




Aquest punt remarcar que es detecten molts dèficits i dificultats en mobilitat a
l’espai públic. Actualment, no tenim un poble adaptat en temes
d’infraestructura per a persones amb mobilitat reduïda: amplada voreres,
rampes, habitatges amb accessos fàcils,....
Fent el treball de camp des de diferents entitats rebem que també hi ha
dificultat en temes de desplaçament per accedir als recursos adequats davant
d’una situació de mobilitat reduïda.

24

Millorar els mecanismes de comunicació i traspàs d’informació entre els diferents
agents que intervenen a la comunitat (administracions, entitats tercer sector,
entitats privades, associacions, etc.) i realitzen accions vers la gent gran.




Són diferents entitats les que ens han verbalitzat la manca de comunicació,
traspàs d’informació i falta d’agilitat en els diferents protocols de transferència
d’informació.
Manca d’informació pel que fa als diferents programes i serveis que s’ofereixen
des del mateix municipi al col·lectiu específic de gent gran.
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PROPOSTES D’ACTUACIÓ
Així doncs, a partir de les trobades amb les entitats abans explicades, les mancances
detectades i tot el que em exposat prèviament en aquest Pla a continuació es proposen les
diferents accions a desenvolupar:
1. LÍNIA 1: ENVELLIMENT ACTIU DE LES PERSONES GRANS
 Accions formatives i de suport que preparin a les persones per la nova etapa vital que
inicien. Campanya de sensibilització sobre l’envelliment actiu.
 Organitzar Jornades de participació per la gent gran que siguin vinculants.
Les accions que proposem a continuació fomenten l’envelliment actiu però també ens serviran
per treballar les línies 2 i 3 del Pla de manera que es puguin treballar transversalment:
 Línia 1 i 2: Promoure que les persones grans amb menys recursos econòmics puguin
accedir a l’oferta de lleure.
 Línia 1 i 2: Foment d’activitats per donar a conèixer i treballar el benestar emocional.
 Línia 1 i 3: Promoure la creació d’activitats que impliquin i motivin la
intergeneracionalitat.
 Línia 1 i 3: Promoció i creació d’espais de trobada intergeneracionals.
 Línia 1 i 3: Donar a conèixer vies de promoció de la salut a través d’activitats que
tinguin formats participatius, facilitin les relacions i es realitzin en entorns diversos.
2. LÍNIA 2: MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES GRANS
 Redimensionar el projecte d’àpats a domicilis de persones amb problemes de mobilitat
reduïda i sense xarxa familiar.
 Analitzar la situació actual de les persones cuidadores, identificar itineraris de suport,
detectar buits en el circuit de suport i millorar la coordinació. Impulsar un estudi.
 Facilitar orientació i/o formació per donar suport a les famílies que tenen cura de
persones amb dependència, evitant reforçar la desigualtat en les responsabilitats de
cura.
 Elaborar materials didàctics sobre el bon tracte dirigits als professionals.
 Elaborar materials informatius i didàctics dirigits a les persones grans i els familiars
sobre el bon tracte.
 Campanyes de visibilització que reconeguin la tasca de les persones cuidadores, tenint
present els coneixements tècnics que han de tenir així com les seves competències
transversals.
 Fer del municipi de Salt un municipi accessible per a les persones amb mobilitat
reduïda.
 Millorar la qualitat de vida de les persones i/o famílies cuidadores, proporcionant-los un
temps de descans. Projecte Respir.
3. LÍNIA 3: TREBALL EN XARXA I COOPERACIÓ
 Creació i foment d’espais de treball conjunt entre professionals de diferents àmbits per
donar resposta a necessitats de la gent gran.
 Fomentar l’intercanvi d’activitats, iniciatives i bones pràctiques entre els casals i entitats
del municipi.
 Fomentar la difusió conjunta de les accions dirigides a la gent gran de Salt.
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Informar, divulgar i sensibilitzar la ciutadania en general sobre el paper de les persones
grans de Salt com a agents actius de la participació social i cívica del municipi.
Generar accions que facilitin la detecció precoç de situacions de risc.
Millorar circuits de coordinació entre les diferents entitats municipals: Mossos
d’Esquadra, Policia Municipal, Bombers, Serveis Socials i Institut d’Assistència Sanitària.
Generar espais que facilitin contacte directe entre farmacèutics i metges.
Oferir una guia de recursos i programes destinats a la gent gran a nivell municipal.
Buscar estratègies efectives per tal de millorar el traspàs d’informació de les activitats
que es realitzen a nivell municipal.

L’acció que proposem a continuació es vinculen amb la línia 1:
 Línia 3 i 1: Promoure la participació de la gent gran, com a voluntària, en les accions
generades des d’altres plans que es desenvolupen al municipi de Salt.
A continuació descrivim les propostes d’acció TRANSVERSALS, les que considerem interessant
treballar-les des de i per a totes les línies d’intervenció:








Creació d’una web de l’envelliment on poder consultar informacions sobre accions,
serveis, horaris, telèfons, correus electrònics d’interès, realitzar consultes genèriques,
notícies d’actes passats i futurs... també per consultar informació diversa relacionada
amb preocupacions (fòrum de consulta i espai documental).
Cine-fòrum: Visualització de films que promoguin el diàleg i fòrum posterior.
Creació d’una Xarxa d’assistència veïnal (XAV): Aquesta Xarxa té l’objectiu de
promocionar una xarxa de suport mutu per a persones que estan malaltes,
hospitalitzades i necessiten companyia, algú que els faci el dinar, renti la roba, fer
gestions, acompanyaments, etc.
Desenvolupar el projecte “El despertador”: acompanyament en la gestió del temps de la
persona gran a poder ser vinculat amb la (XAV)
Redimensionar el punt d’informació per a l’envelliment actiu i de suport a la gent gran
del Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt.

A banda de les propostes d’actuació que proposem nosaltres, les entitats ens han fet arribar un
parell de propostes molt interessants a tenir en compte de cares a desenvolupar durant el Pla:



Instal·lació de detectors preventius dins la llar: aquesta opció facilita l’autonomia de les
persones que viuen soles.
Creació d’habitatges tutelats: aquesta opció permet a les persones grans continuar
vivint de manera autònoma al municipi.
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TEMPORALITZACIÓ DE LES ACCIONS

El Pla Municipal de la Gent Gran de Salt entrarà en vigor després de la seva aprovació i tindrà
una vigència de quatre anys.
La temporalitat de les accions variarà en funció de cadascuna de les característiques de la
pròpia acció. Atenent a la bateria d’aquestes, es fa complex el poder definir la cronologia
específica de cadascuna d’elles en el moment actual de redacció del Pla.
Així doncs, la definició del calendari de planificació i implementació es realitzarà anualment
després de cada avaluació i tenint present qüestions pràctiques com: finançament del Pla, altres
recursos municipals, enxarxament del col·lectiu de gent gran, existència d’espais de treball
conjunt, etc.
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SISTEMA D’AVALUACIÓ
Aquest Pla s’ha plantejat perquè sigui quadriennal, per tant, la valoració general es farà passats
els quatre anys.
A mesura que es vagi desenvolupant s’haurà d’anar mesurant la seva efectivitat, per aquest
motiu un cop a l’any es farà una valoració anual per tal de veure en quina situació estratègica
es troba i ressituar, si és necessari, el seu desenvolupament.
La proposta d’avaluació es fonamenta amb la teoria del canvi i l’operacional. Des d’aquesta
perspectiva, la consecució dels objectius implica fer una lectura sistèmica de la realitat. Així, a
més de l'assoliment dels objectius, s'analitza de forma retrospectiva els processos existents
donant informació de tots els elements interns i externs que poden haver influït, positiva o
negativament, en el desplegament dels diferents projectes i accions del Pla.
Ha de servir per comprendre millor els factors associats a l'èxit o fracàs dels resultats, impactes,
processos per tal de prendre decisions que serveixin per reorientar o millorar la intervenció que
s'està realitzant, i aprendre de la pràctica.
Finalment convé potenciar una avaluació i una autoavaluació. És a dir, s’ha de poder avaluar no
només el compliment dels objectius i accions sinó també la mateixa avaluació.
En aquesta direcció, els objectius del marc d’avaluació són:


Analitzar i valorar col·lectivament les activitats del Pla .



Informar i socialitzar el treball realitzat i els resultats obtinguts .

Alhora, ha de poder mesurar i identificar els efectes generats pel Pla, positius o negatius,
esperats o no, directes i indirectes (el seu impacte).
Les tècniques i els instruments d’avaluació:
Es proposa combinar les perspectives quantitativa i qualitativa, la qual cosa permetrà una
reflexió amb una visió prou àmplia i creativa perquè hi tinguin cabuda mètodes, instruments i
estratègies d’ordre divers que siguin compatibles i no excloents entre si.
Així doncs, el seguiment del Pla es farà, mitjançant la revisió de l’execució de les accions,
cadascuna de les quals tindrà vinculades uns indicadors d’avaluació (resultats i impacte).

1. Avaluació de resultats: grau d'assoliment dels diferents objectius específics plantejats.
L'avaluació serà anual i es recollirà en una memòria i informe executiu. Les accions seran
revisades anualment per tal fer un seguiment acurat que permeti realitzar una revisió de
les línies estratègiques així com de la metodologia emprada en la implementació del Pla i
de les accions plantejades.
Compliment de terminis i grau d’implementació de les accions: totalment realitzades,
parcialment realitzades, no realitzades, en fases d’estudi, inviables.
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2. Avaluació de l'impacte: es planteja sobre els objectius. Representa el grau més important
que s'ha d'avaluar del Pla de qualitat, ja que es tracta de comprovar l'impacte que el
mateix Pla ha suposat en la millorar de la qualitat de vida de les persones grans del
municipi. L'avaluació es farà en finalitzar els quatre anys previstos del Pla. Indicadors a
tenir presents:
 Número de persones que participen de les activitats.
 S'han desenvolupat estratègies i recursos per facilitar l'accés de la gent gran a activitats
d'oci i temps lliure organitzat ?
 Nº activitats realitzats amb gent gran.
 Nº de participants i de gent gran en activitats adreçats a ells/es.
 S’han dissenyat accions amb la gent gran a partir del Pla?
 Percentatge de persones grans que fan activitats físiques en el darrer any a Salt.
 Nombre d’espais de participació de la gent gran de Salt generats a partir del Pla.
 Disposar d’un catàleg de serveis i recursos adreçats a la gent gran.
 Grau de satisfacció de la gent gran de Salt.
 Nombre de persones de gent gran que fan pràctiques com a voluntàries.
 Nombre de xarxes creades a partir de les necessitats de les persones grans.
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ANNEXES
Annex 1, Treball de la 1a fase del Pla Municipal de la Gent Gran de Salt
Des del












Pla Municipal de Gent Gran, hem visitat 11 entitats:
Associació de Gent Gran Les Bernardes
Casal de Gent Gran Les Bernardes
Centre d’Atenció Primària
Caritas Salt
Centre de Dia Les Bernardes
Creu Roja
Fundació Les Vetes
Residència Nostra Llar
Casal de Jubilats i Simpatitzants de Salt
Serveis Socials
Centre de Recursos de la Gent Gran de Salt

A la visita, s’ha presentat una fitxa on es demanaven les següents dades:
 Nom de l’entitat
 Número d’usuaris o participants inscrits
 Franja d’edat dels usuaris o participants
 Objectiu principal de l’entitat
 Projectes que desenvolupa
 Entitats/Serveis de Gent Gran amb què es relaciona o col·labora
Com a dades destacades tenim que a Salt les entitats realitzen un total de 30 projectes i que
l’objectiu principal d’aquestes :
 Promoció d’envelliment actiu (4 entitats)
 Acompanyament a la vida diària (3 entitats)
 Assistència a la vida diària (2 entitats)
 Atenció Sanitària (1 entitat)
A banda d’això també es va fer una dinàmica amb cada una de les entitats per veure quins
eixos es treballen i quins es creu que s’haurien de treballar a nivell municipal.
 Els objectius més treballats són, amb diferència:
Fomentar programes que facilitin viure l’envelliment de manera saludable i activa i que
promoguin l’autonomia personal.
Ampliar i millorar l’atenció a les persones grans dependents i/o en situació d’exclusió.
Seguits per el punt 1.1: Promoure la participació que fomenti el rol actiu de la gent gran i
previngui l’aïllament social.
 Els objectius menys treballats són:
Fomentar l’accessibilitat i la mobilitat.
Millorar els mecanismes de comunicació i traspàs d’informació entre els diferents agents
que intervenen a la comunitat (administracions, entitats tercer sector, entitats privades,
associacions, etc.) i realitzen accions vers la gent gran.
 Els objectius que NO es treballen des de cap entitat són:
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Trencar els prejudicis i estereotips vers les persones cuidadores.
Promoure el bon tracte i reduir la invisibilitat dels maltractaments que pateixen les
persones grans.
Les entitats creuen que s’haurien de treballar més a nivell municipal:
Ampliar i millorar l’atenció a les persones grans dependents i/o en risc d’exclusió.
Fomentar l’accessibilitat i la mobilitat.
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Annex 2, Treball de la 2a fase del Pla Municipal de la Gent Gran de Salt
Des del Pla Municipal de Gent Gran, en aquesta segona fase hem visitat entitats que treballen
amb gent gran de manera indirecte, és a dir, treballen amb el col·lectiu però no són el seu
objectiu principal.
En aquesta fase hem visitat 6 entitats:
 Institut d’Assistència Sanitaria
 Sociosanitari “La República”
 Serveis Territorials de Treball, Afers Socials i Famílies
 Policia Municipal de Salt
 Mossos d’Esquadra
 Bombers
També varem fer una reunió on totes les farmàcies del municipi varen ser convocades entenent
la posició privilegiada d’aquest col·lectiu com a agents de detecció donat el contacte directe i
habitual amb aquest (les conclusions d’aquesta reunió les hem tingut en compte en els resultats
d’aquesta fase) .
A la visita, s’ha presentat una fitxa on es demanaven les següents dades:
 Objectiu principal de l’entitat
 Dificultats amb el col·lectiu
 Situacions més habituals
 Entitats/Serveis de Gent Gran amb què es relaciona o col·labora
 Propostes per al Pla
 Interès en implicació activa al Pla
Si parlem de l’objectiu principal de les diferents entitats trobem:
 Seguretat ciutadana (2 entitats)
 Gestió serveis d’atenció a les persones amb dependència i/o necessitats socials (1
entitat)
 Recuperació d’autonomia (1 entitat)
 Vetllar per la salut de la població (1 entitat)
 Prevenció i extinció d’incendis (1 entitat)
De les entrevistes fetes a les diferents entitats (i farmàcies), si parlem de dificultats amb el
col·lectiu trobem diferents punts on han coincidit :
 Manca de xarxa familiar o famílies disperses.
 Dificultats econòmiques per accedir als serveis o recursos adequats.
 Manca d’estructura social i municipal quan hi ha dificultats de mobilitat.
 En temes de prevenció i seguretat hi ha manca d’interès per part del mateix col·lectiu.
Si parlem de les situacions més habituals, aquestes són les que coincideixen més d’una
entitat:
 Sensació d’inseguretat.
 Detecció situacions de risc: maltractaments, abusos, estafes, estrebades,...
 Manca de comunicació i de traspàs d’informació entre entitats.
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Manca de recursos específics en situacions d’emergència.

Analitzant les diferents fitxes veiem que no hi ha una relació o col·laboració entre entitats
ni d’aquestes entitats amb la resta de serveis municipals que treballen amb gent gran al
municipi.
Les propostes fetes per part de les entitats són:
 Augment de recursos en general per al col·lectiu.
 Instal·lació de detectors preventius dins la llar i específicament els bombers proposen
l’instal·lació de detectors de fum.
 Habitatges tutelats situats a Salt.
Pel que fa a l’interès en continuar implicats amb el Pla quatre entitats s’han mostrat amb
bona predisposició i, pel que fa a les farmàcies, a la reunió també hi va haver bona
predisposició.
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Annex 3, Taula d’accions:
1. ENVELLIMENT ACTIU DE LES PERSONES GRANS
OBJECTIUS ESTABLERTS A CADA
PROPOSTES
LÍNIA

Accions formatives i de suport que preparin a les persones
per la nova etapa vital que inicien
Promoure la participació que fomenti
el rol actiu de la gent gran i previngui
l’aïllament social.

Promoure que les persones grans amb menys recursos
econòmics puguin accedir a l’oferta de lleure.
Foment de les activitats per donar a conèixer i treballar el
benestar emocional
Donar a conèixer vies de promoció de la salut en els
diversos temes a través d’activitats que tinguin formats
participatius, facilitin les relacions i es realitzin en entorns

ACCIONS
-“Ser grans veïns: un nou repte”: Accions formatives–
assessorament (coaching) per preparar la nova etapa
vital que és la jubilació.
-“Compartim”: L’organització de Grups d’ajuda mútua
(GAM) poden ser un bon instrument per empoderar a
les persones davant del repte d’iniciar una nova etapa
vital com és la de passar a formar part del col·lectiu de
gent gran. Etapa que normalment s’inicia en el
moment de la jubilació. També es pot fer un
acompanyament per part d’una persona professional a
l’inici d’aquesta nova etapa, però d’entrada sembla que
hagi de ser més rica la participació en un grup no
dirigit, format per iguals.
-Dotar al municipi de beques i descomptes per a gent
gran.
-Tallers grupals de benestar emocional.
-Grups de promoció de la salut.
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diversos.
Organitzar Jornades de participació per la gent gran que
siguin vinculants

Promocionar les relacions (interaccions
positives) i la solidaritat entre
generacions que afavoreixin la
desactivació dels estereotips sobre les
persones grans.

Promoure la creació d’activitats que impliquin i motivin els
dos col·lectius

Promoció i creació d’espais de trobada entre els col·lectius
Informar, divulgar i sensibilitzar la
ciutadania sobre el paper de les
persones grans com a agents actius
de la participació social i cívica a la
ciutat i la interrelació entre les
generacions.

Campanya de sensibilització sobre l’envelliment actiu

2. MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA DE LES PERSONES GRANS
OBJECTIUS ESTABLERTS A CADA
PROPOSTES
LÍNIA
Disposar de recursos que promocionin
la qualitat de vida de la gent gran.
Fomentar programes que facilitin viure

Redimensionar el projecte d’àpats a domicilis de persones
amb problemes de mobilitat reduïda i sense xarxa familiar.

-Jornades on a través de la participació de la gent gran
del municipi puguem conèixer la seva realitat i les
accions que troben interessants per desenvolupar al
municipi. Processos participatius amb la gent gran de
Salt.
-“Caminades per al record”: Caminades per les
contrades del municipi, especialment aquelles que
freqüentaven durant la seva infància i joventut.
Proposem de documentar aquests records i
d’acompanyar escolars o esplais a alguna d’aquestes
caminades.
-Activitats intergeneracionals
-“SOM GRANS i....“ : Campanya que mostri
l’heterogeneïtat existent entre les persones grans de
Salt, on se subratllin els efectes positius de
l’envelliment actiu per a la salut i el benestar
emocional.

ACCIONS
-Projecte àpats a domicili.
-Xerrada informativa i divulgativa del Servei de
Teleassistència Domiciliària.
-Projecte Respir.
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l’envelliment de manera saludable i
activa i que promoguin l’autonomia
personal.
Trencar els prejudicis i estereotips
vers les persones cuidadores.

Procurar i disposar de recursos per a
la millora de la qualitat de la vida de
les persones cuidadores

Campanyes de visibilització que reconeguin la tasca de les
persones cuidadores, tenint present els coneixements
tècnics que han de tenir així com les seves competències
transversals.

-Campanya reconeixement tasca cuidadors/es

Facilitar orientació i/o formació per donar suport a les
famílies que tenen cura de persones amb dependència,
evitant reforçar la desigualtat en les responsabilitats de
cura.

-Cursos per a cuidadors i famílies

Millorar la qualitat de vida de les persones i/o famílies
cuidadores, proporcionant-los un temps de descans.
Analitzar la situació actual de les persones cuidadores,
identificar itineraris de suport, detectar buits en el circuit de
suport i millorar la coordinació.

Fomentar l’accessibilitat i la mobilitat

-Impulsar un estudi de la situació actual
-Potenciar els tallers de memòria.
-Cicle de Xerrades “Ser autònom/a a casa”
-Informació i divulgació del Programa de Suport a
l’Autonomia personal: servei de teràpia ocupacional i
banc de productes de suport.
-Activitats d’estimulació cognitiva i benestar emocional.

Ampliar i millorar l’atenció a les
persones grans dependents i/o en risc
d’exclusió.

Promoure el bon tracte i reduir la
invisibilitat dels maltractaments que
pateixen les persones grans

-Projecte Respir

Elaborar materials didàctics sobre el bon tracte dirigits als
professionals.
Elaborar materials informatius i didàctics dirigits a les
persones grans i els familiars sobre el bon tracte.
Fer del municipi de Salt un municipi accessible per a les

-Guia del bon tracte ciutadania.
-Guia del bon tracte professionals.
-Buscar assessorament i implicació dels serveis tècnics
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al municipi

persones amb mobilitat reduïda.

3. TREBALL EN XARXA I COOPERACIÓ
OBJECTIUS ESTABLERTS A CADA
PROPOSTES
LÍNIA
Creació i foment d’ espais de treball conjunt entre
professionals de diferents àmbits per donar resposta a
necessitats de la gent gran.
Millorar els mecanismes de
comunicació i traspàs d’informació
entre els diferents agents que
intervenen a la comunitat
(administracions, entitats tercer
sector, entitats privades, associacions,
casals, etc.) i realitzen accions vers la
gent gran.

Detecció precoç de situacions de risc

Generar espais que facilitin contacte directe entre
farmacèutics i metges
Oferir una guia de recursos i programes destinat a la gent
gran a nivell municipal
Fomentar l’intercanvi d’activitats, iniciatives i bones
pràctiques entre els casals i entitats del municipi.
Informar, divulgar i sensibilitzar la ciutadania en general
sobre el paper de les persones grans de Salt com a agents
actius de la participació social i cívica del municipi
Buscar estratègies efectives per tal de millorar el traspàs

municipals.
-Impulsar el pla municipal de mobilitat i accessibilitat.

ACCIONS
-Crear espais estables de coordinació entre
professionals.
-“Som veïns, som poble”: projecte per enfortir les
xarxes socials del municipi i fomentar la prevenció en
l’àmbit de la gent gran, tot utilitzant els començos del
municipi com a detectors de possibles situacions
anòmales.
-Estudiar possibilitats i ajudar a generar l’espai.
-Mapa de recursos específics per la gent gran
-Creació d’una web de l’envelliment on poder consultar
informacions sobre accions, serveis, horaris, telèfons,
correus electrònics d’interès, realitzar consultes
genèriques, notícies d’actes passats i futurs... també
per consultar informació diversa relacionada amb
preocupacions (fòrum de consulta i espai documental).
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d’informació de les activitats que es realitzen a nivell
municipal
Fomentar la difusió conjunta de les accions dirigides a la
gent gran de Salt
Promoure la participació de la gent gran, com a voluntària,
en les accions generades des d’altres plans que es
desenvolupen al municipi de Salt.

LÍNIES
ENVELLIMENT ACTIU DE LES
PERSONES GRANS
MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA
DE LES PERSONES GRANS
TREBALL EN XARXA I COOPERACIÓ

Acció conjunta amb entitats que treballin voluntariat
amb gent gran.

ACCIONS TRANSVERSALS PER LES TRES LÍNIES
ACCIONS
Cine-fòrum: Visualització de films que promoguin el diàleg i fòrum posterior.
Creació d’una Xarxa d’assistència veïnal (XAV): Aquesta Xarxa té l’objectiu de promocionar una xarxa de suport
mutu per a persones que estan malaltes, hospitalitzades i necessiten companyia, algú que els faci el dinar, renti la
roba, fer gestions, acompanyaments, etc.
Desenvolupar el projecte “El despertador”: acompanyament en la gestió del temps de la persona gran a poder ser
vinculat amb la (XAV)
Redimensionar el punt d’informació per a l’envelliment actiu i de suport a la gent gran del centre de
recursos de la gent gran de Salt.
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FITXA DESCRIPTIVA:
Territori de desenvolupament del Pla:


Municipi de Salt

Ens executor:


Ajuntament de Salt amb el suport del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt.

Període:


2019-2022

Població destinatària del Pla:


Gent gran de Salt.

Elaboració i redacció per part del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt:



Montse Casademont: Tècnica de gent gran del Centre de Recursos de Salt.
Benjamí Comas: Referent de l’àrea de gent gran.

Agraïments a:
L’Ajuntament de Salt, a la Zarahy Trejo, sociòloga de l’Oficina Tècnica del Consorci de Benestar Social Gironès-Salt per l’elaboració de l’aproximació
sociodemogràfica de la gent gran de Salt, Consell Consultiu de la Gent Gran de Salt per les aportacions fetes i a totes les entitats i serveis que han destinat
temps participant a la primera i segona fase del Pla Municipal de la Gent Gran de Salt.

“Sembla impossible fins que deixa de ser-ho” (Nelson Mandela)
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