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  Presentació 

El Pla i el Compromís 

El Pla de Millora 2017-2021 del projecte Barcelona Amigable amb les Persones Grans identifica 

i recull l’acció municipal en marxa o prevista per millorar en l’amigabilitat de la ciutat amb les 

persones grans. 

 

El procés d’elaboració del Pla i el seu desplegament compten amb la participació del Consell 

Assessor de la Gent Gran, així com de les diferents àrees i organismes municipals i els deu 

districtes de la ciutat que hi participen a través d’una taula tècnica transversal. 

 

Així mateix, per tal d’esdevenir una ciutat més amigable amb les persones grans cal comptar 

amb tots els actors que puguin contribuir a fer de Barcelona una ciutat per a tota la vida. És per 

això que en base a aquest treball es pretén configurar un Compromís de ciutat, amb tal que els 

agents socials s’hi puguin sumar participant-hi amb projectes que construeixin amigabilitat. 

 

Aquest Compromís de Barcelona per l’Amigabilitat amb les Persones Grans 2018-2021 recollirà 

les actuacions municipals i cíviques més rellevants per a millorar en l’amigabilitat de la ciutat i 

que es construeixin des de la participació de les persones grans. 

L’amigabilitat 

L’amigabilitat amb les persones grans ha esdevingut un tema fonamental per a la nostra societat 

davant dels reptes que representa l’extensió de la longevitat i de l’envelliment demogràfic. En 

aquest àmbit Barcelona sempre ha estat una ciutat pionera en promoure estratègies basades en 

el reconeixement i participació social de les persones grans. 

 

Des de l’any 2003, i cada quatre anys, el Consell Assessor de la Gent Gran promou les 

Convencions de les Veus de les Persones Grans. Aquesta iniciativa és un espai de participació 

que permet recollir, estructurar i valorar les aportacions de les persones grans, el qual serveix a 

l’Ajuntament de Barcelona per orientar les seves polítiques i actuacions. 
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Fruit de tot això, el Programa Municipal per a la Gent Gran 2006-2010 va desplegar una 

estratègia coherent amb les polítiques de promoció de l’envelliment actiu de l’OMS (2002). 

Aquesta estratègia va culminar l’any 2011 amb el reconeixement de Barcelona com a membre 

de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans. Posteriorment, 

el Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 va desplegar l’estratègia del projecte 

Barcelona ciutat amiga de la gent gran. 

 

És en el marc d’aquesta reconeguda trajectòria de construcció d’una ciutat promotora de 

l’envelliment actiu, que emergeix la necessitat d’introduir un nou concepte d’amigabilitat amb les 

persones grans. Fins ara aquest concepte amb prou feines ha aparegut ocasionalment a la 

literatura especialitzada (Plouffe y Kalache 2010; Menec et al. 2011; Scharlach 2012). En canvi, 

sovint apareix a la documentació sobre diagnosis i plans d’acció vinculats als projectes de ciutats 

amigues de la gent gran impulsats a Espanya (Ajuntament de Barcelona 2013; Ayuntamiento de 

Zaragoza 2014; Ayuntamiento de Madrid 2015; Gobierno Vasco 2016). En tots aquests casos el 

seu ús fa sempre referència al grau de desenvolupament dels projectes de ciutats amigues de la 

gent gran o, més en general, de la promoció de l’envelliment actiu a la societat. 

 

En contrast amb aquesta interpretació tan limitadora i específica a un tipus de projecte, aquest 

document proposa una aproximació basada en la usabilitat i que és aplicable a qualsevol entorn 

de vida quotidiana de les ciutats. El seu plantejament parteix de diferents iniciatives internacionals 

que tenen en comú el redisseny de serveis per facilitar l’experiència d’ús de les persones grans, 

com ara l’autobús (Broome, Worrall i Boldy 2010), els hospitals i altres serveis de salut (Chiou i 

Chen 2009) o les activitats comercials (Stroud i Walker 2013). Aquí el plantejament va més enllà, 

incorporant els factors socials. 

 

A què fem referència amb el concepte d’amigabilitat amb les persones grans? En el cas de les 

relacions personals, al tracte amable i cordial amb les persones grans. En el cas dels objectes i 

serveis, a la facilitat de comprensió i d’ús per part de les persones grans. En el cas de les normes, 

valors i actituds socials, a la inclusió i apoderament de les persones grans. 

 

D’aquesta manera, l’amigabilitat amb les persones grans de la ciutat emergeix en aquest 

document com un concepte diferent, tot i que relacionat, al de ciutat amiga o amigable amb les 

persones grans (OMS 2007). A més, és una qualitat que pot ser mesurada de forma objectiva i 

subjectiva. 

 

Aquesta nova aproximació ha estat desenvolupada en resposta a la necessitat de construir una 

estratègia centrada en millorar o preservar els factors ja existents a la ciutat que contribueixen 

favorablement a la qualitat de vida de les persones grans. A més, pretén centrar el focus sobre 

les necessitats de canvis qualitatius, més que de canvis quantitatius. Aquesta estratègia, que 

s’afegeix i complementa els corresponents plans municipals per a les persones grans i altres 

actuacions de caire sectorial en marxa a la ciutat, dóna lloc al present projecte de Barcelona 
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Amigable amb les Persones Grans, “Barcelona, una ciutat per a tota la vida”, que consisteix en 

aquest Pla municipal de millora 2017-2021 i en el Compromís de ciutat que es pretén 

desenvolupar posteriorment. 

Estructura del document 

En base a les consideracions anteriors, aquest document s’estructura en tres blocs de continguts. 

El primer bloc introdueix els fonaments que han guiat l’elaboració d’aquesta proposta a partir de 

l’establiment del concepte innovador d’amigabilitat dels entorns amb les persones grans. 

 

El segon bloc desenvolupa el marc estratègic general, amb la missió, visió, valors i principis 

orientadors de les actuacions. Així mateix, presenta, per cada un dels entorns de vida quotidiana, 

i després de contrastar-los amb el Consell Assessor de la Gent Gran, les qüestions clau que 

influeixen sobre l’amigabilitat amb les persones grans, i els objectius estratègics definits a partir 

d’aquestes. 

 

Per últim, el tercer bloc correspon al marc operatiu, el qual presenta les actuacions municipals 

en marxa o previstes de desenvolupar durant el període 2017-2021. 
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Marc conceptual 
  

Envelliment actiu i l’amigabilitat dels entorns amb les 

persones grans 

 

L’envelliment actiu de les persones està determinat per un ampli ventall de condicions de salut i 

de factors personals; però també, dels factors ambientals que configuren els diferents contextos 

o entorns on transcorren les seves vides. 

  

Els factors ambientals inclouen les característiques del món físic i virtual; les normes, valors i 

actituds socials imperants; així com, les demés persones, serveis i tecnologies que podem trobar-

hi. La Classificació Internacional del Funcionament, de la Discapacitat i de la Salut (CIF), 

desenvolupada per l’Organització Mundial de la Salut (OMS 2001), estableix una llista exhaustiva 

de factors ambientals amb una descripció reconeguda internacionalment. 

 

Així doncs, els entorns tenen una gran importància en l’envelliment actiu de les persones, 

especialment les persones grans. Per aquest motiu l’Organització Mundial de la Salut anima a 

desenvolupar entorns amigables amb les persones grans, els quals són distingits perquè 

promouen la salut, la participació social i la seguretat al llarg del procés d’envelliment. En 

conseqüència, aquesta definició és equivalent a la dels entorns promotors de l’envelliment actiu. 

 

Entorns amigables 
amb les persones 

grans 
⇔ 

Entorns promotors 
de la salut, la 

participació social i 
la seguretat mentre 

s’envelleix 

⇔ 
Entorns promotors 

de l’envelliment 
actiu 

 

Figura 1: Relació d’equivalència entre entorns amigables amb les persones grans i entorns 

promotors de l’envelliment actiu. 

 

Les persones grans poden viure experiències positives o negatives en els diferents entorns, 

siguin aquests promotors o no de l’envelliment actiu. Centrant-nos en les experiències negatives, 

una de les principals causes és la discriminació o mala actitud social per raó de l’edat.  

 

D’altra banda, hi ha determinades condicions de salut, com ara malalties i discapacitats; i, factors 

personals, com el baix nivell cultural, la pobresa o l’aïllament social, entre d’altres, que poden 

portar les persones grans més vulnerables a patir experiències negatives. En la mesura que les 
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persones grans són un grup de població molt divers, podem trobar diferents nivells de risc en un 

mateix entorn.  

 

L’amigabilitat és una qualitat que es pot aplicar als diferents entorns, així com  als factors 

ambientals que els configuren. Quan s’aplica a les relacions amb les demés persones, en 

general, fa referència a un tracte amable i cordial; i, en el marc de la provisió de serveis, a un 

tracte professional i respectuós.  

 

En canvi, quan l’amigabilitat s’aplica a les coses indica que aquestes són fàcils de comprendre i 

utilitzar; mentre que si es tracta de normes, valors i actituds socials implica que, sovint, són 

afavoridores i que, sempre, són inclusives i no discriminatòries o limitadores.   

 

A vegades, per millorar l’amigabilitat dels entorns amb determinats perfils de persones grans, pot 

ser convenient proveir més o nous serveis o altres tipus de suports (personals, tecnològics, 

contextuals, etc.) que facilitin la seva vida. Però, en general, es requereix d’un nou disseny de 

les coses i de nous comportaments personals i socials. 

 

Dit això, la millora de l’amigabilitat dels entorns amb les persones grans no es pot reduir només 

a produir determinants canvis sobre l’estat i funcionament de les coses que les envolten i el 

comportament de la resta de la societat. Així mateix, pot resultar convenient propiciar canvis 

sobre el comportament de les pròpies persones grans, ja sigui d’alguns perfils específics o, 

menys freqüentment, de tot el grup de població. 

 

Formulació dels entorns: una proposta de treball 

 

Des d’una perspectiva d’anàlisi sociològic, s’han formulat diferents classificacions d’entorns 

(Adelantado, Noguera i Rambla 2000; Santos 1994; Habermas 1987)1. Partint d’aquestes 

aportacions i del reconeixement de la rellevància i singularitat de l’atenció a persones grans amb 

problemes de salut, discapacitat i/o dependència, aquí es proposen els següents entorns:  

  

• Entorn de vida domèstica o familiar. Té a veure amb les relacions que s’estableixen amb 

la família i les amistats i discorre primordialment als habitatges familiars. 

 

• Entorn de vida comunitària. Comprèn les relacions que s’estableixen amb la resta de 

membres de la comunitat, com ara els veïns, els comerciants i, en general, les persones 

dedicades a serveis de proximitat. El carrers, els espais urbans i els equipaments del barri 

són els principals llocs on s’estableixen les relacions, que són sempre de tipus informal (no 

formal, professional o mercantil, etc.) 

 

 
1 En aquesta literatura és habitual l’ús conceptualment equivalent dels termes context o esfera.  



 

    
 
 

Marc conceptual 

  9  
 

• Entorn social i de salut. Es refereix a les relacions que s’estableixen amb els professionals 

dels centres d’atenció social i sanitària. L’espai inclou tant el domicili, com els centres 

d’atenció, especialment aquells on hi ha convivència quotidiana amb els professionals 

(centres de dia, centres residencials). 

 

• Entorn de provisió de serveis. Inclou les relacions que s’estableixen en la demanda, oferta 

i provisió de serveis públics i privats. L’espai és molt divers, però sobretot són els establiments 

comercials i els equipaments i recursos municipals del barri. 

 

• Entorn de participació cívica. Comprèn les associacions i moviments socials, així com els 

processos de participació ciutadana. Sobretot tenen lloc als equipaments del barri. 

 

Actualment, tots aquests entorns tenen lloc en el món físic i en el món virtual. Ambdós mons 

acostumen a presentar uns factors ambientals propis. A més, les persones poden manifestar 

conductes i tenir experiències diferenciades. No obstant això, s’ha preferit tractar-los junts dintre 

de cada entorn, en comptes de considerar el món virtual com un entorn específic.  

 

Tanmateix, cal tenir present que a la realitat es produeixen situacions difícils de circumscriure 

dins d’un únic entorn. Com Adelantado, Noguera i Rambla (2000) expliquen en relació a la seva 

estructura d’esferes, les delimitacions dels entorns són conceptuals o analítiques.  

 

Per últim, els entorns no pretenen cobrir tot el que els pot succeir, poden fer o sentir les persones. 

Com tampoc no pretenen ser una forma de valorar la seva importància relativa. En aquest sentit, 

el que veritablement importa és que qualsevol d’aquests entorns influeix sobre la qualitat de vida 

de les persones grans i ho pot fer de forma simultània amb els altres. 
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Bases estratègiques 

Missió 

• Es pretén contribuir a la millora de la qualitat de vida de les persones grans que viuen a 

Barcelona mitjançant la promoció del grau d’amigabilitat dels principals factors ambientals 

que configuren els entorns de vida quotidiana. 

Visió 

• S’aspira a que Barcelona sigui una referència internacional com a ciutat agradable i 

confortable per viure-hi les persones grans, gracies al compromís i col·laboració de les 

institucions, les entitats i de totes les generacions ciutadanes. 

Valors orientadors 

• La dignitat de les persones grans. 

• L’autonomia de les persones grans. 

• La diversitat de les persones grans, els grups socials i els barris. 

• La igualtat d’oportunitats i la no discriminació de totes les persones grans. 

Principis d’actuació 

• La participació social. 

• La inclusió social. 

• L’apoderament. 

• La prevenció.  

• La perspectiva de gènere. 

• La proximitat en el desplegament territorial de les actuacions. 

• La cooperació dels agents vinculats.  

• La coresponsabilitat social. 

• L’avaluació de processos i resultats de les actuacions. 

• L’alineament de les actuacions amb els objectius. 
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Identificació de les qüestions clau i 

els objectius 

 

Identificació de les qüestions clau a partir de la participació 

de les persones grans 

En els darrers anys s’han organitzat, a través del Consell Assessor de la Gent Gran, 

diversos processos participatius per analitzar l’amigabilitat de la ciutat. 

Dels resultats i conclusions d’aquests processos de diagnosi (especialment del Fòrum 

de les Veus de les Persones Grans “Cap a una Barcelona amigable”, realitzat a finals de 

2016) es van extreure una sèrie de qüestions clau relacionades amb cadascun dels 

entorns de vida quotidiana formulats. 

Aquests temes principals identificats es van sotmetre a debat del Consell Assessor de la 

Gent Gran, que en va proposar modificacions i hi va afegir altres temes que considerava 

també prioritaris. 

 

Línies estratègiques, objectius i eixos temàtics 

Cadascun dels entorns es configura com una línia estratègica. A partir de les qüestions 

clau resultants de la participació de les persones grans, cada línia es desenvolupa en 

diversos objectius estratègics a assolir per tal de promoure l’amigabilitat en cadascun 

dels entorns. 

La formulació d’aquests objectius ha comptat també amb la participació de les persones 

grans per a prioritzar-los, concretar-los i definir-ne de nous. 

Cada objectiu estratègic s’ha desenvolupat al seu torn en diversos objectius operatius. 

El desglossament en objectius operatius no apareix aquí per tal de simplificar. 

Els objectius estratègics s’han reformulat en eixos temàtics per tal de facilitar la 

classificació de les actuacions. A la següent taula s’indiquen els 5 entorns o línies 

estratègiques i els 14 eixos temàtics en què s’han classificat les accions i mesures 

recollides.
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Línies estratègiques i eixos temàtics 

 

Línies estratègiques Eixos temàtics 

1. Entorn de vida 
domèstica 

1.1 Soledat no volguda i aïllament social 

1.2 Cures 

1.3 Habitatge 

2. Entorn de vida 
comunitària 

2.1 Espai públic  

2.2 Comunitat intergeneracional i educadora 

2.3 Drets, bon tracte i diversitat 

2.4 Equipaments 

3. Entorn social i de 
salut 

3.1 Serveis socials i de salut 

3.2 Atenció centrada en la persona 

4. Entorn de provisió 
de serveis 

4.1 Informació i tramitació municipal 

4.2 Comerç i consum 

4.3 Mobilitat 

5. Entorn de 
participació cívica 

5.1 Voluntariat, associacions i moviments socials 

5.2 Òrgans i processos participatius 
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Qüestions clau i objectius estratègics 

per a l’entorn de vida domèstica 
 

Qüestions clau per a les persones grans 

 

• Prop del 40% de tots els domicilis de Barcelona compten, almenys, amb una persona de 65 

i més anys. En aquests domicilis hi podem trobar situacions molt diferenciades, des d’una 

perspectiva de convivència. A la majoria de casos es tracta de domicilis formats per persones 

grans, sobretot dones, que viuen soles o bé per parelles conjugals o estables on un o dos 

dels seus membres tenen 65 i més anys. En bastant menor proporció podem trobar tant 

persones grans que conviuen amb fills i/o nets al seu càrrec, com persones grans que 

conviuen amb els seus fills i/o nets que els cuiden.  

 

• En general, les persones grans que viuen soles no pateixen situacions de soledat no volguda 

o d’aïllament social. Aquesta circumstancia és una conseqüència de la seva preferència per 

viure de forma autònoma a casa seva i al seu barri, fins i tot davant de situacions de 

dependència. La decisió de viure amb familiars –sobre tot si comporta canvi de domicili- o 

d’accedir a centres residencials és sempre considerada com les darreres opcions. 

 

• L’absència de familiars o les dificultats per mantenir relacions personals de qualitat amb ells; 

la pèrdua de capital social; així com les dificultats per establir noves relacions d’amistat, ja 

sigui per raons de dependència o per manca de participació social són els principals factors 

que expliquen el creixement de les persones grans que viuen soles – i d’algunes que viuen 

amb familiars – que es troben en situació de soledat no volguda o d’aïllament social. 

 

• La crisi econòmica dels darrers anys ha fet emergir noves situacions en que les persones 

grans donen suport als seus fills i nets. Aquest suport es concreta, sobre tot, en tenir cura de 

les criatures; però, també en ajudes econòmiques i, fins i tot, en oferir la casa per viure 

temporalment tota la família. Així mateix, també s’ha produït un allargament de la 

independència dels fills i filles. No tot el que es desprèn d’aquestes situacions resulta negatiu 

per a les persones grans, però sovint erosiona la seva independència. 
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• Per moltes persones grans el valor emocional del seu domicili és superior al seu valor 

econòmic i, en el seu cas, als inconvenients d’accessibilitat que poden trobar-hi. Així el 

domicili està associat a la seva trajectòria de vida, porta records, forma part de la seva 

identitat, és un espai de seguretat i de confort personal.  

 

• Els principals problemes d’accessibilitat que poden trobar les persones grans al seu domicili 

tenen a veure amb banys, cuines, persianes i finestres no adaptades al seu nivell funcional. 

Així mateix, la presència de trams d’escales a l’interior del domicili, així com per accedir a 

l’exterior de l’edifici, sobre tot des de plantes que no es troben a nivell de carrer, condicionen 

la seva mobilitat.   

 

• En general les actuacions de suport a persones grans en l’entorn de vida domèstica o familiar 

poden tractar de resoldre alhora diverses problemàtiques socials, ja que aquestes sovint es 

troben interrelacionades. Així, la millora de l’accessibilitat de l’habitatge pot incidir 

favorablement en els hàbits de sortir de casa i, més enllà, en el risc d’aïllament social. 

 

Objectius estratègics 

 

1.1. Reduir el risc de situacions de soledat no volguda i d’aïllament social de les persones 

grans.  

 

1.2. Promoure el respecte a les capacitats, la independència i l’autonomia de les persones 

grans per part de les famílies. 

 

1.3. Facilitar l’accessibilitat i la seguretat dels habitatges on viuen persones grans. 
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Qüestions clau i objectius estratègics 

per a l’entorn de vida comunitària 
 

Qüestions clau per a les persones grans 

 

• Els carrers, places i altres espais urbans que hi ha en les proximitats dels domicilis de les 

persones grans configuren el seu principal entorn de vida comunitària. Aquests espais deixen 

de ser simples llocs per transitar i esdevenen llocs per ser-hi. D’aquesta manera moltes 

persones grans aspiren i demanden que els espais urbans siguin llocs idonis per passar 

l’estona, relacionar-se, i, també, realitzar activitat física, sense la pressió de del trànsit de 

vehicles de motor i de bicicletes. 

 

• La proximitat al domicili és crucial en la delimitació espacial de l’entorn de vida comunitària 

de moltes persones grans. Sovint aquest espai coincideix, parcial o totalment, amb els barris 

de la ciutat; però, no sempre.  

 

• La contaminació atmosfèrica i acústica a les ciutats, en bona part conseqüència del transit de 

vehicles de motor, especialment de cotxes, furgonetes, camions i autobusos més antics; així 

com la brutícia als espais urbans i la manca de zones verdes transitables són factors que 

afecten negativament la salut i qualitat de vida de les persones de totes les edats; però, 

especialment d’infants, persones amb malalties i persones d’edat avançada.   

 

• Durant la major part de la vida de les persones grans, l’aïllament, la desconfiança social i la 

invisibilitat de les persones desconegudes han estat comportaments infreqüents, quan no 

impropis, en l’entorn de vida comunitària de Barcelona. Des de fa anys aquesta situació està 

canviant ràpidament a la nostra societat, esgarrant progressivament la identitat ciutadana, el 

sentit de comunitat i la convivència.  

 

• La pèrdua del costum de cedir el seient en el transport públic a les persones que ho 

necessiten és un comportament social en clar augment, facilitada en alguns models de 

vehicle on aquests seients no són prou visibles. Altres conductes incíviques que 

repercuteixen negativament sobre les persones grans, entre d’altres, són destrossar el 



 

    
 
 

Qüestions clau i objectius estratègics per a l’entorn de vida comunitària 

  17  
 

mobiliari urbà, embrutar la via pública i circular indegudament amb qualsevol mena de 

vehicle. 

 

• Els equipaments socioculturals, especialment els Casals i Espais de Gent Gran, sempre han 

estat espais generadors d’oportunitats de relacions personals i de xarxes de suport social per 

a les persones grans. No obstant això, es detecta una tendència creixent entre les noves 

persones usuàries cap el simple consum d’activitats. Al mateix temps en alguns equipaments 

es constaten dificultats per garantir una oferta suficientment diversa, especialment aquella 

que pugi estar adreçada a persones grans amb vulnerabilitat social i que fomenti les relacions 

intergeneracionals. 

 

• Molts establiments del petit comerç de proximitat constitueixen veritables espais de trobada 

veïnal. Tanmateix, moltes de les persones que s’hi dediquen formen part de les xarxes de 

suport social de les persones grans i esdevenen agents clau per mantenir el seu vincle amb 

la comunitat. El tancament d’establiments tradicionals i la incorporació de comerços regentats 

per persones nouvingudes suposen importants reptes per preservar aquestes funcions 

socials. 

 

Objectius estratègics 

2.1. Promoure el condicionament per passejar, fer activitat física, relacionar-se i descansar les 

persones grans, dels carrers principals i dels parcs. 

 

2.2. Fomentar el sentit de comunitat, la solidaritat intergeneracional, el bon tracte a les 

persones grans, així com la convivència d’usos en l’espai públic, de la població de totes 

les edats. 

 

2.3. Potenciar les oportunitats de relacions inclusives entre les persones grans i la resta de 

població dels barris. 

 

2.4. Reforçar l’accessibilitat –social, econòmica, física i estructural–, davant la diversitat de 

persones grans, dels equipaments de proximitat. 
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Qüestions clau i objectius estratègics 

per a l’entorn social i de salut 
 

Qüestions clau per a les persones grans 

 

• La satisfacció de la població amb la provisió de serveis de salut i serveis socials a la comunitat 

és, en general, molt elevada. Es reconeixen els avenços dels darrers anys en l’eradicació 

d’infantilismes i de l’anul·lació de la capacitat de decisió amb les persones grans, tot i que 

encara cal continuar treballant-hi. 

 

• En alguns barris hi ha persones grans que viuen a molta distància dels centres d’atenció a la 

comunitat, el que exigeix un esforç important de desplaçament, ja sigui per la distància en sí; 

per la dificultat orogràfica del desplaçament a peu; o per les dificultats de connexió del 

transport públic, especialment quan els busos de barri estan implicats.  

 

• Entre les queixes de les persones grans en la provisió dels serveis de salut i serveis socials 

a la comunitat hi ha tant l’excessiu temps d’espera, com el temps d’incertesa esperant la 

programació de determinades intervencions.  

 

• Moltes persones grans amb dependència i llurs persones cuidadores, sovint dones grans, 

viuen amb una certa angoixa i preocupació el procés que ha d’acabar amb la recepció d’una 

prestació de suport social. Malgrat els esforços i avenços realitzats per simplificar la seva 

gestió administrativa, el procés encara continua sent difícil d’entendre i dilatat en el temps. 

Sovint les persones cuidadores es senten soles davant la tramitació administrativa, 

especialment en situacions d’agreujament sobrevingut.  

 

• A Barcelona hi ha més de 2.500 i 11.200 places en centres de dia i centres residencials per 

a persones grans amb dependència. En alguns d’aquests centres s’està produint tota una 

revolució en la prestació de serveis mitjançant el desplegament del model d’atenció centrada 

en la persona que fomenta les capacitats i el respecte per l’autonomia i el projecte de vida de 

les persones grans ateses.   
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• Bona part del serveis socials i sanitaris no són competència de l’Ajuntament de Barcelona, el 

que comporta la necessitat d’incorporar en les actuacions a la Generalitat de Catalunya i, si 

s’escau, als operadors privats de serveis. A més es constata que la posada en marxa del 

model d’atenció centrada en la persona requereix de més recursos que els actuals, ja siguin 

en termes de personal d’atenció, de formació especialitzada, com també econòmics. 

 

Objectius estratègics 

3.1. Millorar la mobilitat entre els domicilis i els centres socials i sanitaris de referència de les 

persones grans. 

 

3.2. Facilitar a les persones grans l’accés – presencial, telefònic i per Internet – a la informació, 

tramitació i gestió de prestacions o serveis socials i sanitaris de les administracions 

públiques i de les entitats privades. 

 

3.3. Estendre les bones pràctiques de desplegament del model d’atenció centrada en la 

persona gran de les entitats que presten serveis socials i sanitaris. 
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Qüestions clau i objectius estratègics 

per a l’entorn de provisió de serveis 
 

Qüestions clau per a les persones grans 

 

• L’atenció a la clientela i la gestió de tràmits a distància, ja sigui telefònicament o per Internet, 

està comportant la reducció de molts llocs d’atenció presencial. Moltes persones grans, sobre 

tot aquelles d’edat més avançada, tenen que confiar en altres, o bé fer majors desplaçaments, 

per resoldre les seves necessitats. Tanmateix contribueix a augmentar el risc de frau entre 

les persones grans, especialment entre aquelles que viuen soles.  

 

• Una part important de les persones grans troba dificultats en afrontar la gestió de tràmits o 

sol·licituds de les Administracions Públiques. En particular, una part de les persones en 

situació de vulnerabilitat social no sol·liciten suports o triguen en fer-ho, malgrat reunir les 

condicions d’accés, el que minva la seva efectivitat. 

 

• Les entitats financeres han estat tradicionalment un sector que ha tingut el respecte i 

confiança de les persones grans. En molts casos el personal de les sucursals ha format part 

de la xarxa de suport social del barri. Però, les males pràctiques, el tancament de sucursals 

i la mobilitat del seu personal està deteriorant aquesta relació. Entre les reclamacions de les 

persones grans hi ha la pressió comercial; l’obligatorietat de fer servir els caixers automàtics; 

la proliferació de productes financers amb expectatives confuses; així com les dificultats per 

gestionar el retorn de comissions indegudes.  

 

• Els serveis de telefonia i els de subministres, aigua, electricitat i/o gas, són serveis bàsics i 

d’ús generalitzat per part de tota la població. La liberalització d’aquests mercats, l’aparició de 

moltes empreses i de diverses ofertes, i la complexitat i increment de les corresponents tarifes 

està generant una certa inseguretat i manca de protecció en moltes persones grans. En el 

cas de situacions de vulnerabilitat social, la tramitació dels procediments per garantir els 

subministres bàsics es considera complexa i lenta.  

 

• Les persones grans són la clientela més important del petit comerç de proximitat, el qual 

continua sent una de les majors fonts d’ocupació. La presència d’aquests establiments en els 
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barris facilita la compra quotidiana. Els comerços d’alimentació, els forns de pa, les farmàcies 

i els bars o cafeteries són els establiments més apreciats entre les persones grans. Es valora 

positivament l’atenció professional, l’accessibilitat, i, en el seu cas, la possibilitat de servei a 

domicili. En algunes zones d’alta concentració turística, s’han produït augments de preus molt 

per sobre de la mitjana d’altres barris de la ciutat, afectant especialment a les persones amb 

menys rendes. 

 

• Les línies d’autobús urbà són el principal servei de transport que utilitzen les persones grans 

a Barcelona. Les aturades i arrancades brusques, així com les situacions en que hi ha una 

elevada distància entre la via pública i el pis de l’autobús o que la parada s’ha de realitzar 

fora de la zona indicada són importants factors de risc de caigudes en persones grans, sobre 

tot d’aquelles que tenen problemes de mobilitat. El servei d’informació sobre les línies, l’estat 

del servei i el temps d’espera pensat per accedir des d’aplicacions mòbils exclou a la majoria 

de les persones grans, les quals no són usuàries d’aquest tipus de tecnologia. Tot i els 

avenços dels darrers anys, encara hi ha moltes estacions de metro que no són accessibles. 

 

Objectius estratègics 

4.1. Facilitar a les persones grans l’accés – presencial, telefònic i per Internet – a la informació, 

tramitació i gestió de prestacions o serveis de l’Ajuntament de Barcelona. 

 

4.2. Fomentar les bones pràctiques comercials amb les persones grans de les entitats 

financeres, les empreses de serveis de subministraments, de telefonia, i del comerç de 

proximitat. 

 

4.3. Millorar l’adaptació a les persones grans de les parades, els vehicles i la seva conducció, 

així com dels sistemes d’informació del servei públic d’autobús urbà i de metro. 

 

4.4. Facilitar la utilització del comerç de proximitat per part de les persones grans que viuen 

en zones d’alta concentració turística o en zones de poca oferta comercial. 
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Qüestions clau i objectius estratègics 

per a l’entorn de participació cívica 
 

Qüestions clau per a les persones grans 

 

• Es reconeix la contribució social de les entitats i els equipaments adreçats específicament a 

les persones grans. Però, hi ha una aspiració creixent d’oportunitats de participació real i 

d’autoorganització en entitats i equipaments socioculturals intergeneracionals. 

 

• Cada nova generació que s’incorpora al grup de població de 65 anys i més afegeix un major 

nivell de diversificació, sofisticació i exigència en les seves aspiracions i demandes de 

participació social. Moltes entitats i equipaments, ja siguin específicament per a persones 

grans o ja siguin per a totes les edats, no han adaptat els seus processos de difusió i 

comunicació; així com, de planificació i disseny d’activitats a aquesta tendència social.   

 

• Les persones grans configuren un grup de població que presenta una alta heterogeneïtat en 

moltes variables (edat, salut, educació, condicions econòmiques, experiències vitals, 

interessos, etc.). Dintre d’aquesta heterogeneïtat, es constata que algunes persones grans 

poden trobar majors dificultats per participar en l’oferta d’activitats socioculturals, els 

moviments associatius i els processos i espais de participació ciutadana. Entre aquestes 

persones es poden trobar, entre d’altres, les persones en situació de vulnerabilitat social i, 

també, les d’origen migrat amb vincles febles amb el seu entorn actual. 

 

• El voluntariat de les persones grans és un recurs d’incalculable valor a Barcelona. Gaudeix 

merescudament d’una bona imatge que emfatitza el seu sacrifici, compromís i ajuda social, 

però que tendeix a ignorar els seus efectes positius sobre les persones voluntàries, com ara 

el reforç de l’autoestima,  autorealització i relacions personals.    

 

• El barri i els grups intergeneracionals s’identifiquen com els espais que millor faciliten i 

estimulen la participació ciutadana de les persones grans. La magnificació de les 

expectatives; la complexitat dels processos i de les estructures formals de participació; així 

com, les mancances en el seguiment de les propostes condueixen a la desvinculació de les 

persones grans. 
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• L’accés i us de les noves tecnologies en les persones grans; sobre tot, entre les dones, les 

persones d’edat més avançada, i aquelles amb més baixes rendes, continua sent molt baixa. 

En conseqüència moltes persones grans no utilitzen les eines digitals de participació 

ciutadana, afavorint la seva exclusió digital. 

 

Objectius estratègics 

5.1. Adaptar a la diversitat de les persones grans el funcionament de les associacions i els 

moviments socials de la ciutat. 

 

5.2. Impulsar el reconeixement dels efectes positius de ser voluntari/a i la cultura de la 

ciutadania compromesa de les persones grans. 

 

5.3. Potenciar la representació de les persones grans, els aprenentatges i la cohesió 

intergeneracional dels processos de participació ciutadana. 

 

5.4. Reforçar el nivell de participació, seguiment i avaluació per part de les persones grans 

dels òrgans municipals de participació ciutadana.  
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Marc operatiu 
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Identificació d’actuacions municipals 
 

Taula tècnica transversal municipal 

 

La identificació de les actuacions municipals que podien contribuir a l’amigabilitat de la ciutat es 

va realitzar reunint en una taula tècnica transversal representants dels deu districtes i les diferents 

àrees i organismes municipals. 

 

A partir d’aquesta taula s’han recollit projectes i accions en marxa o previstos que responguessin 

als eixos i objectius establerts, s’han reorientat actuacions en marxa per tal de fer-les més 

amigables, i s’han generat noves idees d’acció que es podrien dur a terme des dels diferents 

departaments i direccions. 

 

En les següents pàgines es troben llistades les actuacions en curs identificades a partir de la 

taula tècnica, classificades en les línies estratègiques i eixos temàtics definits, així com 

identificant si es tracta de plans o mesures estratègiques de l’Ajuntament, d’actuacions de 

lideratge municipal o liderades per altres agents, i si són d’àmbit ciutat o territorial. S’han cercat 

així mateix altres mesures en curs, tant liderades per l’Ajuntament com algunes de liderades per 

altres agents i amb la participació o suport de l’Ajuntament, a partir de plans municipals i catàlegs 

de serveis. 

 

El Consell Assessor de la Gent Gran ha valorat i prioritzat les propostes de noves idees d’acció 

o de reorientació d’actuacions sorgides de la taula tècnica, i ha proposat així mateix altres 

actuacions que considera necessàries. Aquesta opinió del Consell ha passat pel seu Plenari per 

tal que sigui entomat i treballat per les àrees i organismes que en siguin responsables per tal de 

donar-hi resposta. 

 

També a partir de la taula tècnica s’han identificat agents de la ciutat que podrien contribuir a 

l’amigabilitat sumant-se al Compromís de Barcelona per l’amigabilitat amb les persones grans. 

En la configuració d’aquest Compromís de ciutat es contactarà aquests agents, així com d’altres 

que puguin estar-hi interessats, per tal de convidar-los a sumar esforços en la construcció d’una 

ciutat per a tota la vida amb cultura d’amigabilitat. El conjunt d’actuacions cíviques que es recullin 

s’incorporaran al Pla de Millora com a actuacions liderades per altres agents. Així mateix, 

aquelles actuacions més destacades i amigables, ja siguin municipals com d’entitats, i amb una 

major participació de les persones grans, seran les que configuraran el Compromís. 
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Dimensionament del Pla  
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Línia 1. Entorn de vida domèstica 

Eix 1.1. Soledat no volguda i aïllament social 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment. Una ciutat per a tots els cicles de vida (Àrea de Drets Socials) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Radars: projecte d’acció comunitària per a persones grans soles Institut Municipal de Serveis Socials 

Radars Comercial: implicació de comerços i farmàcies al projecte Radars - Institut Municipal de Serveis Socials 
- Direcció de Serveis de Comerç 

Baixem al carrer Departament de Salut 

Vincles BCN Departament de Promoció de la Gent Gran 
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Àpats a domicili Institut Municipal de Serveis Socials 

Àpats en companyia Institut Municipal de Serveis Socials 

Servei d’acompanyament a domicili a les persones grans Institut Municipal de Serveis Socials 

Servei de transport adaptat per a persones usuàries de les residències municipals per 
a la realització de sortides 

- Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Programa d’Acompanyament i Prevenció de la Solitud (PAPS) Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Vivint amb la Sole Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Programa d’atenció a persones grans vulnerables Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

El cafè dels divendres Casc Antic 
(Districte de Ciutat Vella) 

Centre de Serveis Socials de Casc 
Antic (Institut Municipal de 
Serveis Socials) 

Bon veïnatge amb la gent gran Barri de la Barceloneta 
(Districte de Ciutat Vella) 

Pla de Desenvolupament 
Comunitari de la Barceloneta 
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(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Eix Gran Barri de l’Antiga Esquerra de 
l’Eixample 
(Districte de l’Eixample) 

- Centre de Serveis Socials de 
l’Antiga Esquerra de l’Eixample 
(Institut Municipal de Serveis 
Socials) 
- CAP Casanova 
- Banc Farmacèutic 
- Càritas, Casal Loiola, Emmaus 

Acompanyament a la gent gran Barri del Poble Sec 
(Districte de Sants-Montjuïc) 

Pla de Desenvolupament 
Comunitari del Poble Sec 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Sortim en companyia Barri de les Corts 
(Districte de les Corts) 

Institut Municipal de Serveis 
Socials 
(Centre de Serveis Socials de les 
Corts) 

Programa de gent gran del districte Districte de Sarrià - Sant Gervasi Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Accions desenvolupades des del projecte Radars al districte Districte de Sarrià - Sant Gervasi Institut Municipal de Serveis 
Socials 
(Centres de Serveis Socials de 
Sarrià i Sant Gervasi) 
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Acció comunitària de suport a persones grans vulnerables en 
casos d’aïllament per condicions climatològiques adverses i 
altres situacions de risc 

Barri de Vallvidrera, el Tibidabo i 
les Planes 
(Districte de Sarrià - Sant Gervasi) 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Activitats comunitàries de Nadal per a tothom Districte de Gràcia - Districte de Gràcia 
- Institut Municipal de Serveis 
Socials 

Projecte “No estem sols” Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Projecte “Cuqui” de prevenció de l’aïllament de les persones 
grans 

Barris de la Salut, el Coll i 
Vallcarca-Penitents 
(Districte de Gràcia) 

Institut Municipal de Serveis 
Socials 
(Centre de Serveis Socials la Salut 
– el Coll – Vallcarca i els Penitents) 

Grup amb persones grans “Anima’t”: trobades per gaudir de la 
cultura i fer amistats 

Barris de la Salut, el Coll i 
Vallcarca-Penitents 
(Districte de Gràcia) 

Institut Municipal de Serveis 
Socials 
(Centre de Serveis Socials la Salut 
– el Coll – Vallcarca i els Penitents) 

Programa Vulnerables Districte d’Horta-Guinardó Districte d’Horta-Guinardó 

Servei de promoció de la convivència i de coneixement i 
atenció de situacions de vulnerabilitat 

Barris de Trinitat Vella, Baró de 
Viver i Bon Pastor 
(Districte de Sant Andreu) 

Districte de Sant Andreu 

Voluntaris per als grans Barri del Besòs i el Maresme 
(Districte de Sant Martí) 

Pla de Desenvolupament 
Comunitari Besòs-Maresme 
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(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

 

Eix 1.2. Cures 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Mesura de Govern per una Democratització de la Cura 2017-2020 (Comissionat d’Economia Cooperativa, Social i Solidària i 

Consum) 

- Estratègia de suport a les persones que cuiden familiars malalts i/o dependents 2019-2024 (Departament de Salut i Xarxa pel 

Suport a les Famílies Cuidadores) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Barcelona Cuida, espai d’informació i orientació Departament de Salut 
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Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores - Departament de Salut 
 
- Departament de Participació Social (Acord 
Ciutadà per una Barcelona Inclusiva) 

Guia pràctica “I vostè, com està?” per al treball grupal amb persones cuidadores - Xarxa pel Suport a les Famílies Cuidadores 
 
- Departament de Salut 

Estratègia de suport a les persones amb Alzheimer i les famílies que les cuiden Departament de Salut 

Programes Respir i Respir Plus Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Grups de suport a famílies cuidadores Institut Municipal de Serveis Socials 

Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de la cura a la 
ciutat de Barcelona 

- Departament d’Economia Social i de les 
Cures i Polítiques Alimentàries Urbanes 
(Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum) 
 
- Direcció de Planificació i Innovació 

Tallers de cura i autocura per a dones grans Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI) 

Accions de sensibilització per l’apoderament Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
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(Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI) 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

La Colla Cuidadora Districte de l’Eixample - Centres de Serveis Socials 
(Institut Municipal de Serveis 
Socials) 
- La Colla Cuidadora 
- CAP i ABS 
- Associació de Familiars 
d’Alzheimer 

Grup d’Ajuda Mútua de suport a entitats de cura Barris de la Marina de Port i la 
Marina del Prat Vermell 
(Districte de Sants-Montjuïc) 

Institut Municipal de Serveis 
Socials 

Grups de suport a famílies cuidadores: “Cuida’t” i “Racons” Barris de la Vila de Gràcia i del 
Camp d’en Grassot i Gràcia Nova 
(Districte de Gràcia) 

Institut Municipal de Serveis 
Socials 
(Centres de Serveis Socials Vila de 
Gràcia i Camp d’en Grassot - 
Gràcia Nova) 

Temps i cures al barri Barris del Guinardó i Sant Andreu 
de Palomar 
(Districtes d’Horta-Guinardó i 
Sant Andreu) 

- Direcció de Serveis d’Economia 
Cooperativa, Social i Solidària i 
Consum 
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- Districtes d’Horta-Guinardó i 
Sant Andreu 

Projecte “Temps per a tu” per a famílies cuidadores de 
persones grans 

Districte de Sant Andreu Departament d’atenció social per 
a la gent gran i per a la promoció 
de l’autonomia personal 
(Institut Municipal de Serveis 
Socials) 

Grups de suport i ajuda mútua Barri del Besòs i el Maresme 
(Districte de Sant Martí) 

Districte de Sant Martí 

 

Eix 1.3. Habitatge 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Mesures urgents per fer front a l’emergència habitacional i garantir el dret a l’habitatge (Institut Municipal de l’Habitatge i la 

Rehabilitació, 2015) 

- Pla pel Dret a l’Habitatge 2016-2025 (Institut Municipal de l’Habitatge i la Rehabilitació) 
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Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Guia i campanya de difusió dels serveis i ajuts a l’habitatge Departament de Comunicació de la Gerència 
d’Habitatge i Rehabilitació 

Ajuts a la rehabilitació per a l’adaptació funcional de l’interior de l’habitatge Departament de Rehabilitació 
(Institut Municipal de l’Habitatge i la 
Rehabilitació) 

Ajuts a la rehabilitació d’edificis per instal·lar ascensors o eliminar barreres a la 
mobilitat 

Departament de Rehabilitació 
(Institut Municipal de l’Habitatge i la 
Rehabilitació) 

Plans de Millora Urbana per regular la instal·lació d’ascensors exteriors als edificis 
d’habitatges 

Departament de Regeneració Urbana 
(Institut Municipal d’Urbanisme – Àrea 
d’Ecologia, Urbanisme, Infraestructures i 
Mobilitat) 

Guia de recomanacions per adaptar l’habitatge quan ens fem grans - Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
 
- Gerència d’Habitatge i Rehabilitació 
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Campanya de divulgació de consells de seguretat i prevenció Direcció de Serveis de Prevenció 
(Gerència de Seguretat i Prevenció) 

Ajuts tècnics d’adaptació a la llar: productes de suport Institut Municipal de Serveis Socials 

Servei de millora i manteniment de la llar Institut Municipal de Serveis Socials 

Oficines d’Habitatge Institut Municipal de l’Habitatge i la 
Rehabilitació 

Xarxa d’habitatges amb serveis per a persones grans - Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
 
- Institut Municipal de l’Habitatge i la 
Rehabilitació 

Habitatges tutelats per a persones grans Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Habitatge cooperatiu i compartit Gerència d’Habitatge 

Pla de mobilitat residencial metropolità Observatori Metropolità de l’Habitatge 

Les necessitats actuals i futures d’habitatge de les persones grans Observatori Metropolità de l’Habitatge 
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Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Estratègies de cohabitatge per a persones grans (2017) - Cooperativa Sostre Cívic 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 
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Línia 2. Entorn de vida comunitària 

Eix 2.1. Espai públic 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Pla local de prevenció i de seguretat ciutadana 2016-2019 (Àrea de Prevenció i Seguretat) 

- Pla local de seguretat viària 2013-2018 (Àrea de Prevenció i Seguretat) 

- Pla del verd i de la biodiversitat 2012-2020 (Àrea d’Ecologia Urbana) 

- Programa d’impuls de la infraestructura verda urbana (Àrea d’Ecologia Urbana, 2017) 

- Arbres per viure. Pla director de l’arbrat 2017-2037 (Àrea d’Ecologia Urbana) 

- Pla per la millora de la qualitat de l’aire 2015-2018 i Programa de mesures contra la contaminació de l’aire 2017-2020 (Àrea 

d’Ecologia Urbana) 

- Pla de reducció de la contaminació acústica i Mapa estratègic de soroll (Àrea d’Ecologia Urbana, 2017) 

- Urbanisme amb perspectiva de gènere: l’urbanisme de la vida quotidiana (Àrea d’Ecologia Urbana, 2017) 
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Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Activa’t als parcs Institut Barcelona Esports 

Ens movem - Institut Barcelona Esports 

- Pla de Barris 
(Foment de Ciutat) 

Circuits gimnàstics i lúdics per a persones grans Institut Barcelona Esports 

Viatjar per créixer Departament de Promoció de la Gent Gran 

Consells de mobilitat per a persones grans Guàrdia Urbana 
(Gerència de Seguretat i Prevenció) 

Tots junts prevenim - Guàrdia Urbana 
(Gerència de Seguretat i Prevenció) 

- Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya (FATEC) 

Consells de prevenció i actuació en cas d’incendi per a persones grans Bombers i Guàrdia Urbana 
(Gerència de Seguretat i Prevenció) 

Estem a prop de la gent gran: consells de seguretat i prevenció Guàrdia Urbana i Bombers 
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(Gerència de Seguretat i Prevenció) 

Barcelona, ciutat de vianants - Àrea d’Ecologia Urbana 

- Gerència de Seguretat i Prevenció 

Xarxa d’horts urbans per a persones grans Àrea d’Ecologia Urbana 

Estratègia de la bicicleta per Barcelona Àrea d’Ecologia Urbana 

Millores a voreres i espais per a vianants Àrea d’Ecologia Urbana 

Pacificació en els processos de renovació de l’espai públic Àrea d’Ecologia Urbana 

Omplim de vida els carrers: implantació del model Superilles a Barcelona Àrea d’Ecologia Urbana 

Accions per incrementar el verd a la via pública Àrea d’Ecologia Urbana 

Programa per crear nous parcs i jardins públics Àrea d’Ecologia Urbana 

Pla d’espais interiors d’illa Àrea d’Ecologia Urbana 

Accions per enjardinar temporalment solars buits Àrea d’Ecologia Urbana 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 



Actuacions Línia 2. Entorn de vida comunitària Barcelona amigable amb les persones grans 

41 

Comerç Amic Sense Barreres (CASBA) Casc Antic, Sants, la Marina i Sant 
Genís dels Agudells 
(Districtes de Ciutat Vella, Sants-
Montjuïc i Horta-Guinardó) 

- Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 
- Direcció de Serveis de Comerç 
- Institut Municipal de Serveis 
Socials 
- Universitat Politècnica de 
Catalunya 
- Districtes 
- Entitats de l’àmbit de la 
discapacitat i associacions de 
comerciants 

Caminant fem salut Barri de la Sagrada Família 
(Districte de l’Eixample) 

Pla de Desenvolupament 
Comunitari Sagrada Família 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Caminades unitàries dels casals de gent gran Districte de Sants-Montjuïc Districte de Sants-Montjuïc 

Pla ocupacional per millorar l’accessibilitat El Putxet, Sarrià, Bonanova i les 
Tres Torres 
(Districte de Sarrià - Sant Gervasi) 

Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 

Vine a fer salut! Barri del Coll 
(Districte de Gràcia) 

Comissió de Salut Comunitària del 
Coll - Vallcarca i els Penitents, de 
la Taula Comunitària del Coll 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 
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Afavorir el desplaçament de les persones grans Districte d’Horta-Guinardó - Districte d’Horta-Guinardó 
- Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 
- Pla de Barris (Foment de Ciutat) 

Diada esportiva “Movent-nos amb la gent gran” Districte de Sant Andreu Districte de Sant Andreu 

Mou-te! Sis potes millor que dues Districte de Sant Andreu - Agència de Salut Pública 
- Pla de Barris 
(Foment de Ciutat) 
- Districte de Sant Andreu 

Procés participatiu intergeneracional per a rehabilitar el Camí 
de Ronda 

Barri de Trinitat Vella 
(Districte de Sant Andreu) 

- Pla de Barris 
(Foment de Ciutat) 
- Districte de Sant Andreu 

 

Eix 2.2. Comunitat intergeneracional i educadora 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Cap a una política pública d’acció comunitària (Direcció de Serveis d’Acció Comunitària, 2016) 

- Mesura de govern per a la promoció de les persones grans 2017-2021 (Departament de Promoció de la Gent Gran) 
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- Mesura de govern de promoció per a l’envelliment actiu a Gràcia 2017-2020 (Districte de Gràcia) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Activitats intergeneracionals i educatives de la Xarxa d’Horts Urbans amb escoles - Àrea d’Ecologia Urbana 
- Districtes 

Viure i conviure - Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Fundació Roure 
- Consell Interuniversitari de Catalunya 
- Àrea Metropolitana de Barcelona 

Soc blogger - Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Departament de Comunicació de l’Àrea de 
Drets Socials 

Suport a projectes intergeneracionals als barris - Direcció de Serveis d’Infància, Joventut i 
Gent Gran 
- Districtes 

Tallers intergeneracionals dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones Punts d’Informació i Atenció a les Dones 
(Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI) 
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Avis i àvies també eduquen a les nostres escoles Departament d’Educació Infantil 
(Institut Municipal d’Educació) 

Espais participatius intergeneracionals a les escoles bressol Departament d’Educació Infantil 
(Institut Municipal d’Educació) 

Avis i àvies en els espais familiars Departament d’Educació Infantil 
(Institut Municipal d’Educació) 

Obrim les escoles bressol municipals als avis i àvies del barri Departament d’Educació Infantil 
(Institut Municipal d’Educació) 

Concerts per a persones grans de les escoles de música Escoles Municipals de Música 
(Institut Municipal d’Educació) 

Ciutat educadora per a totes les edats Departament Barcelona Ciutat Educadora 
(Institut Municipal d’Educació) 

Vivències: barris amb memòria - Consorci de les Biblioteques de Barcelona 
- Districtes 

La gent gran i la gent jove parlen Centre de Recursos en Drets Humans 
(Oficina per la No Discriminació) 

Formació en telèfons intel·ligents i tauletes - Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Fundació Vodafone 
- Seniors Españoles para la Cooperación 
Técnica (SECOT) 
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Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Arxiu fotogràfic del Gòtic Barri Gòtic 
(Districte de Ciutat Vella) 

- Districte de Ciutat Vella 
- Pla de Barris 

Projecte de memòria històrica del Casal Mediterrània 
 

Barri de la Barceloneta 
(Districte de Ciutat Vella) 

- Casal de Gent Gran Mediterrània 
- Districte de Ciutat Vella 

Accions intergeneracionals Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Espai Cultura Barri de la Sagrada Família 
(Districte de l’Eixample) 

- Biblioteca Sagrada Família 
(Consorci de les Biblioteques de 
Barcelona) 

Programa de relacions intergeneracionals 
 

Districte de Sants-Montjuïc - Districte de Sants-Montjuïc 
- Centres docents 

La Marina Memòria Musical Barris de la Marina 
(Districte de Sants-Montjuïc) 

- Espai Jove La Bàscula 
- Pla de Barris de la Marina 
- INS Montjuïc 
- Districte de Sants-Montjuïc 

Taller intergeneracional d’audiovisuals 
 

Barri del Poble Sec 
(Districte de Sants-Montjuïc) 

Comissió de Gent Gran del Pla de 
Desenvolupament Comunitari del 
Poble Sec 
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(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Ràdio teatre: memòries d’un barri Barri del Poble Sec 
(Districte de Sants-Montjuïc) 

Comissió de Gent Gran del Pla de 
Desenvolupament Comunitari del 
Poble Sec 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Compartint experiències Districte de les Corts - Casals de Gent Gran 
- Districte de les Corts 
- Centre de Recursos Pedagògics 
de les Corts (Institut Municipal 
d’Educació) 

La gent gran fem contes per als nens i les nenes Districte de les Corts - Casals de Gent Gran 
- Districte de les Corts 
- Centre de Recursos Pedagògics 
de les Corts (Institut Municipal 
d’Educació) 

Xarxes d’amistat Districte de les Corts - Casals de Gent Gran 
- Districte de les Corts 

Al voltant de la taula Districte de les Corts - Casals de Gent Gran, Ludoteca la 
Tardor i Espai Adolescent 
- Districte de les Corts 

Punt de trobada Virolai Barri de la Salut Districte de Gràcia 
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(Districte de Gràcia) 

Contes d’ara Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Univers d’històries Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Gent gran som tots Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Dia Internacional de la Gent Gran i Setmana de la gent gran Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Dinamització del circuit de gimnàstica per a persones grans Barri del Coll 
(Districte de Gràcia) 

Districte de Gràcia 

Xerrades sobre persones grans i envelliment a la jornada 
d’educació 

Barri del Coll 
(Districte de Gràcia) 

Districte de Gràcia 

Caminada intergeneracional Barri del Carmel 
(Districte d’Horta-Guinardó) 

- Pla de Desenvolupament 
Comunitari del Carmel 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Projecte Gener@ccions Barri de Sarrià 
(Districte de Sarrià - Sant Gervasi) 

- Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
- CAP Sarrià 
- Centre de Recursos Pedagògics 
de Sarrià - Sant Gervasi (Institut 
Municipal d’Educació) 
- Escola Frederic Mistral 
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- Servei d’inspecció del 
Departament d’Educació 
- Residència Ergos 

Compartim amb els infants Barri de Galvany 
(Districte de Sarrià - Sant Gervasi) 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Cicle intergeneracional de cinema clàssic Barri de Vilapicina i la Torre 
Llobeta 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Operación solete: taller de cuina d’estiu Barri de Roquetes 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Trobada intergeneracional Barri de Roquetes 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Noves tecnologies: suport i ajuda Barri de la Guineueta 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Activitat de Sant Jordi Districte de Nou Barris Districte de Nou Barris 

Cantada de nadales Barri de Canyelles 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Anem a l’hort  Barri de Vilapicina i la Torre 
Llobeta 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 
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Tarda de festa Barri de Porta 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Cicle d’activitats d’estiu al casal: dansa i moviment Barri de Porta 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Cuina de temporada Barri de Porta 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Intercanvi de coneixements intergeneracional Barri de Can Peguera 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Projecte minuts Barri de Can Peguera 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

La Universitat entra al casal Barri de Can Peguera 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

Cinema familiar Zona Nord 
(Districte de Nou Barris) 

Districte de Nou Barris 

El gran circ Barris de Roquetes, Trinitat Nova i 
Verdun 
(Districte de Nou Barris) 

- Agència de Salut Pública 
- Consorci Sanitari de Barcelona 
- Pla Comunitari de Roquetes 
- Associació Comunitària de 
Verdun 
- Associació de Veïns/es de 
Trinitat Nova 
- Ateneu Popular 9 Barris 
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Projecte Connexions: intercanvi cultural per a persones grans Barri de Navas 
(Districte de Sant Andreu) 

Comissió de Gent Gran del Pla de 
Desenvolupament Comunitari de 
Navas 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Espais de relacions intergeneracionals Districte de Sant Andreu Districte de Sant Andreu 

Intercanvi intergeneracional d’experiències Districte de Sant Martí Districte de Sant Martí 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Aules de formació permanent per a la gent gran - Agrupació d’Aules de Formació Permanent 
per a la Gent Gran de Catalunya (AFOPA) 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant conveni) 

Universitat de l’Experiència - Universitat de Barcelona 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant conveni) 

En bici sense edat - Biciclot i Vanapedal 
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- Departament de Promoció de la Gent Gran, 
Gerència d’Ecologia Urbana i Generalitat de 
Catalunya 
(suport mitjançant subvenció) 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Compartim experiències Districte de Ciutat Vella - Fundació Tot Raval 

- Agència de Salut Pública 

- Pla de Barris 

- Districte de Ciutat Vella 

 

Eix 2.3. Drets, bon tracte i diversitat 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Protocol d’actuació davant el maltractament a les persones grans (Àrea de Drets Socials i Consorci Sanitari de Barcelona) 
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- Mesura de govern de millora del sistema per l’abordatge integral de les violències masclistes 2016-2022 (Direcció de Serveis de 

Feminismes i LGTBI) 

- Pla estratègic contra el sexisme a la ciutat 2017-2022 (Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI) 

- Pla municipal per la diversitat sexual i de gènere 2016-2020: mesures per a la igualtat LGTBI (Direcció de Serveis de Feminismes i 

LGTBI) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Soc gran, i què?: desconstruïm estereotips i prejudicis amb les persones grans - Departament de Participació Social 
- Districtes 

Document obert de drets i llibertats de les persones grans, amb especial atenció a 
les persones grans amb dependència 

- Departament de Participació Social 
- Districtes 

Procediment específic d’actuació davant el maltractament a les persones grans: 
serveis socials bàsics i serveis de salut  

- Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Departament de Planificació i Processos 
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- Institut Municipal de Serveis Socials 
- Consorci Sanitari de Barcelona 

Programa de sensibilització per promoure el bon tracte a les persones grans i contra 
el maltractament 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Departament de Comunicació de l’Àrea de 
Drets Socials 

Programa i guia de suport a les comunitats de veïns i veïnes Direcció de Serveis de Prevenció 
(Gerència de Seguretat i Prevenció) 

Atenció de queixes per vulneració de drets de les persones grans Oficina per la No Discriminació 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació 
i Transparència) 

Estudi de les denúncies de discriminació per raó d’edat Oficina per la No Discriminació 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació 
i Transparència) 

Informació i difusió dels drets de les persones grans Oficina per la No Discriminació 
(Gerència de Drets de Ciutadania, Participació 
i Transparència) 

Els drets humans de les persones grans Centre de Recursos en Drets Humans 
(Oficina per la No Discriminació) 
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Formació LGTBI al personal dels equipaments per a persones grans Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI 

Grup de treball de persones grans LGTB al Consell Municipal LGTBI Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI 

Anàlisi i recerca sobre immigració, interculturalitat i envelliment - Àrea de Drets de Ciutadania, Cultura, 
Participació i Transparència 
- Àrea de Drets Socials 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Programa de convivència. Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Activitats sobre dones i violències masclistes Districtes de l’Eixample i Horta-
Guinardó 

Punts d’Informació i Atenció a les 
Dones 
(Direcció de Serveis de 
Feminismes i LGTBI) 

Activitats dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones per a 
dones grans 

Districtes de l’Eixample i Sant 
Martí 

Punts d’Informació i Atenció a les 
Dones 
(Direcció de Serveis de 
Feminismes i LGTBI) 

Taller amb dones grans Barri del Poble Sec 
(Districte de Sants-Montjuïc) 

Comissió de Gent Gran del Pla de 
Desenvolupament Comunitari del 
Poble Sec 
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(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

La gran gent gran Districte de les Corts - Casals de gent gran de les Corts 
- Districte de les Corts 

Presentació dels Punts d’Informació i Atenció a les Dones a les 
jornades de gent gran 

Districte de les Corts Punts d’Informació i Atenció a les 
Dones 
(Direcció de Serveis de 
Feminismes i LGTBI) 

Xerrades i jornada sobre diversitats sexuals per sensibilitzar i 
visualitzar les persones grans LGTBI 

Districte de Gràcia - Districte de Gràcia 
- Fundació Enllaç 

Espais de trobada per a grans dones Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Noves mirades Districte de Sarrià - Sant Gervasi Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Banc del Temps Les Planes Barri de les Planes 
(Districte de Sarrià - Sant Gervasi) 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Acte d’homenatge a les persones centenàries Districte de Sarrià - Sant Gervasi Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Setmana de la dona gran Barri de Vilapicina i la Torre 
Llobeta 
(Districte de Nou Barris) 

Punts d’Informació i Atenció a les 
Dones 
(Direcció de Serveis de 
Feminismes i LGTBI) 
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Incorporar als casals la diversitat sexual i de gènere com a eix 
transversal 

Districte de Sant Andreu Districte de Sant Andreu 

Projecte Escales Barris del Clot i Camp de l’Arpa 
(Districte de Sant Martí) 

- Institut Municipal de Serveis 
Socials 
- Districte de Sant Martí 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Grans reportatges comunitaris i teatre fòrum: desmuntant l’edatisme des d’una 
perspectiva interseccional 

- Associació La Xixa Teatre 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 

Promoció de l’envelliment actiu entre les persones grans LGTBI - Fundació Enllaç 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 

Atenció a la diversitat sexual: formació i sensibilització en equipaments per a 
persones grans 

- Fundació Enllaç 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 

Sensibilització sobre la diversitat LGTBI i migrant en equipaments de persones grans - Associació Catalana per a la Integració 
d’Homosexuals, Bisexuals i Transsexuals 
Immigrants (ACATHI) 
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- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Grandioses: programa comunitari d’apoderament de dones 
grans 

Barris del Raval i el Coll 
(Districtes de Ciutat Vella i Gràcia) 

- Fundació Surt 

- Departament de Promoció de la 
Gent Gran 

(suport mitjançant subvenció) 

 

Eix 2.4. Equipaments 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Pla d’accessibilitat universal 2018-2026 (Institut Municipal de Persones amb Discapacitat) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 
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Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Revisió del model dels equipaments de promoció de les persones grans i ampliació 
de la xarxa 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 

- Districtes 

Millora i adequació de la xarxa wifi als casals municipals de gent gran - Direcció d’Innovació Social 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 

Productes i serveis específics de suport i assistència personalitzada a les biblioteques Consorci de les Biblioteques de Barcelona 

Clubs de lectura per a persones grans Consorci de les Biblioteques de Barcelona 

Espais de coordinació entre les biblioteques i els casals de gent gran - Consorci de les Biblioteques de Barcelona 

- Casals i espais de gent gran 

- Districtes 

Activitats per a adults a les escoles de música Escoles Municipals de Música 
(Institut Municipal d’Educació) 

Sistema de bonificacions i tarifació social als centres esportius municipals Institut Barcelona Esports 

Activitats per a persones grans, intergeneracionals i comunitàries als casals de barri Casals de barri 



Actuacions Línia 2. Entorn de vida comunitària Barcelona amigable amb les persones grans 

59 

(Xarxa d’Equipaments de Proximitat, Direcció 
de Serveis d’Acció Comunitària) 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Participació diversa als casals Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Bústia de suggeriments dels casals Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Participació comunitària dels casals Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

Treball en xarxa entre els equipaments de persones grans 
 

Districte de l’Eixample Districte de l’Eixample 

Cooperació dels equipaments de persones grans amb entitats 
i altres equipaments des de diferents projectes 
 

Districte de l’Eixample Districte de l’Eixample 

Transformadors: processos participatius per posar en marxa 
espais de gent gran 
 

Districte de l’Eixample Districte de l’Eixample 

Grups transversals específics impulsats pel voluntariat dels 
espais 

Districte de l’Eixample - Districte de l’Eixample 
- Espais de gent gran de l’Eixample 
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Disseny del treball en xarxa dels casals Districte de Sants-Montjuïc Districte de Sants-Montjuïc 

El Teatre de Sarrià amb i per a la gent gran Districte de Sarrià - Sant Gervasi - Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
- Teatre de Sarrià 

Remodelació de l’antiga llar parroquial per reconvertir-la en 
un nou casal municipal 

Districte de Sarrià - Sant Gervasi Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

Tallers de gènere als equipaments i a les seves juntes 
directives 

Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Adaptació dels equipaments per la inclusió de la diversitat de 
necessitats de les persones grans 

Districte d’Horta-Guinardó Districte d’Horta-Guinardó 

Participació de les comissions dels casals en les activitats del 
barri 

Districte de Sant Martí Districte de Sant Martí 

Xarxa de casals Districte de Sant Martí Districte de Sant Martí 

Treball per comissions als casals Districte de Sant Martí Districte de Sant Martí 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 
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Dotació d’aules informàtiques als casals de gent gran i programes de formació - Fundació Bancària La Caixa 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 

Inclusió de persones amb deteriorament cognitiu lleu als casals de gent gran - Fundació Pere Tarrés 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 
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Línia 3. Entorn social i de salut 

Eix 3.1. Serveis socials i de salut 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Pla d’actuació 2017-2021 del projecte Impulsem! (Institut Municipal de Serveis Socials) 

- Pla de salut mental 2016-2022 (Departament de Salut, Agència de Salut Pública) 

- Pla d’acció sobre drogues 2017-20 (Agència de Salut Pública) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Noves unitats d’atenció Institut Municipal de Serveis Socials 

Model Barcelona d’atenció a la dependència Institut Municipal de Serveis Socials 
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Servei d’Atenció a la Dependència (SADEP): nou servei de tramitació i atenció amb 
oficines especialitzades 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Ponts: construir col·laborativament les altres portes d’entrada Institut Municipal de Serveis Socials 

Escoles de salut de persones grans - Agència de Salut Pública 
- Districtes 

Taules de salut de persones grans - Agència de Salut Pública 
- Districtes 

Taula i estratègia compartida de salut sexual i reproductiva Direcció de Salut 

Taula sobre les necessitats específiques de les persones grans en salut sexual i 
reproductiva 

Direcció de Salut 

Comissions de salut en els Plans de Desenvolupament Comunitari - Agència de Salut Pública 
- Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Prescripció social Barri de la Sagrada Família 
(Districte de l’Eixample) 

Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària 

Quinzena de la salut Districte de Sants-Montjuïc Pla de Desenvolupament 
Comunitari Besòs-Maresme 
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(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

T’acompanyem al metge Barri del Besòs i el Maresme 
(Districte de Sant Martí) 

Pla de Desenvolupament 
Comunitari Besòs-Maresme 
(Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària) 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Estudi Aequalis - Centres d’Atenció Primària 
- Fundació Salut i Envelliment (Universitat 
Autònoma de Barcelona) 
- RecerCaixa 
- Districtes 
- Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 

Servei Banc dels aliments - Fundació Banc d’Aliments 
- Centres de Serveis Socials (Institut Municipal 
de Serveis Socials) 
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Eix 3.2. Atenció centrada en la persona 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Barcelona Salut als Barris: Mesura de govern d’impuls de la salut comunitària 2016-2019 (Agència de Salut Pública) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Servei de teleassistència: desplegament del nou model Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Servei de Monitoratge Intel·ligent del Moviment per a l’Autonomia amb Localització 
(MIMAL) 

Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
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Integració del model d’atenció centrada en la persona en la provisió dels serveis - Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Institut Municipal de Serveis Socials 

Projecte pilot de superilles socials Institut Municipal de Serveis Socials 

Integració i coordinació dels serveis domiciliaris Institut Municipal de Serveis Socials 

Nou model d’atenció integrada del Servei d’Ajuda a Domicili d’atenció personal i 
neteja de la llar 

Institut Municipal de Serveis Socials 

Servei d’Atenció a les Urgències a la Vellesa (SAUV) Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Centres de dia Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Atenció integral social i sanitària: integració i coordinació dels serveis socials i de 
salut 

- Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Institut Municipal de Serveis Socials 
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- Direcció de Salut 

Interconnexió de dades socials i de salut: interacció entre les històries clíniques 
sanitària i social 

- Direcció de Salut 
- Institut Municipal de Serveis Socials 

Projecte pilot de servei d’atenció domiciliària social i sanitària - Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Institut Municipal de Serveis Socials 
- Direcció de Salut 

Pla de centres residencials i sociosanitaris 2030: zones sociosanitàries - Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Institut Municipal de Serveis Socials 
- Direcció de Salut 

Com a casa: procés de canvi cap al model de residència gerontològica centrat en les 
persones 

- Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Departament de Planificació i Processos 
- Fundació Casa Asil 
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Coneixement de l’opinió que les persones usuàries tenen dels habitatges amb 
serveis 

Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Nou model de servei residencial mitjançant unitats de convivència als habitatges 
amb serveis 

Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
(Institut Municipal de Serveis Socials) 

Sessions d’acollida Vine: la primera atenció, en grup Institut Municipal de Serveis Socials 

A punt Institut Municipal de Serveis Socials 

Banc del moviment: xarxa solidària de productes de suport - Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 
- Banc Solidari de Material Ortopèdic 
- La Llar, Nexe i Alencop 

No puc esperar! Departament de Salut 

Tallers de memòria - Agència de Salut Pública 
- Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 

Servei d’atenció social bàsica a persones i famílies Institut Municipal de Serveis Socials 

Ajuts orientats al suport econòmic d’inclusió Institut Municipal de Serveis Socials 

Servei de cobertura de les necessitats bàsiques d’alimentació: menjadors socials Institut Municipal de Serveis Socials 
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Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Projectes vinculats a la detecció de processos de 
deteriorament a nivell de salut 

Districte de Ciutat Vella Districte de Ciutat Vella 

L’escola, la salut 
 

Barris del Coll i de Vallcarca i els 
Penitents 
(Districte de Gràcia) 

Districte de Gràcia 

Guia d’activitats saludables Barris del Coll i de Vallcarca i els 
Penitents 
(Districte de Gràcia) 

Districte de Gràcia 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Tallers formatius i de prevenció segons les necessitats de les 
persones grans i adultes del barri 

Barris d’Horta i Roquetes 

(Districtes d’Horta-Guinardó i Nou 
Barris) 

- CAP Horta i CAP Roquetes-
Canteres 

- Direcció de Serveis d’Acció 
Comunitària 

- Departament de Salut 
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Línia 4. Entorn de provisió de serveis 

Eix 4.1. Informació i tramitació municipal 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Sistema d’informació i atenció ciutadana 2016-2018 (Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Catàleg de serveis per a les persones grans Àrea de Drets Socials 

Nou web municipal de gent gran - Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Departament de Comunicació de l’Àrea de 
Drets Socials 

Tramitació del servei de teleassistència municipal a través del 010 - Departament d’atenció social per a la gent 
gran i per a la promoció de l’autonomia 
personal 
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(Institut Municipal de Serveis Socials) 
- Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana 

Reforcem les portes Institut Municipal de Serveis Socials 

Informes i publicacions en lectura fàcil Direcció de Salut 

Servei d’atenció, acollida i acompanyament als casals de barri Casals de barri 
(Xarxa d’Equipaments de Proximitat, Direcció 
de Serveis d’Acció Comunitària) 

Nou model i gratuïtat del servei telefònic d’informació i atenció 010 
 

Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana 

Cita prèvia a les Oficines d’Atenció Ciutadana Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana 

Atenció presencial personalitzada Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana 

Quioscos de tràmits i serveis Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana 

Nou portal web de tramitació Direcció d’Informació i Atenció Ciutadana 

Guia de serveis i ajudes a les persones Direcció de Comunicació 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 
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Fer més accessible la programació dels casals Districte de Sarrià - Sant Gervasi - Districte de Sarrià - Sant Gervasi 
- Institut Municipal de Persones 
amb Discapacitat 

Mapa de les accions del districte per a persones grans Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Difusió d’accions municipals per a la prevenció i l’abordatge 
de la pobresa energètica 

Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Programa de difusió integrada d’activitats per a persones 
grans 

Barris del Carmel, la Teixonera, 
Sant Genís dels Agudells, el 
Guinardó i el Baix Guinardó 
(Districte d’Horta-Guinardó) 

Districte d’Horta-Guinardó 

Guia de serveis i prestacions de totes les administracions, 
entitats i empreses per a persones grans 

Districte de Nou Barris Districte de Nou Barris 

 

Eix 4.2. Comerç i consum 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Estratègia de reforç i projecció del comerç 2017-2019 (Regidoria de Comerç i Mercats) 
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Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Guia “Fem accessible el nostre comerç” - Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 
- Direcció de Serveis de Comerç 
- Districtes 

Comerç amigable amb les persones grans - Departament de Participació Social 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Direcció de Serveis de Comerç 
- Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 
- Districtes 

Punts d’Assessorament Energètic Gerència d’Habitatge 

Oficina Municipal d’Informació al Consumidor Direcció de Serveis d’Economia Cooperativa, 
Social i Solidària i Consum 

Actuacions territorials 
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ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Projectes d’impuls al comerç de proximitat Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Fons de solidaritat: ajut pel pagament d’una part de la factura de l’aigua - Aigües de Barcelona 

- Institut Municipal de Serveis Socials 

 

Eix 4.3. Mobilitat 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Pla de Mobilitat Urbana 2019-2024 (Direcció de Serveis de Mobilitat) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 
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Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Targeta Rosa Departament de Promoció de la Gent Gran 

Servei de transport especial per a persones amb mobilitat reduïda - Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 
- Àrea Metropolitana de Barcelona 

Projecte pilot per permetre l’accés dels escúters al transport públic - Institut Municipal de Persones amb 
Discapacitat 
- Àrea Metropolitana de Barcelona 
- Transports Metropolitans de Barcelona 
- Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies de la Generalitat 

Nova xarxa de bus - Direcció de Serveis de Mobilitat 
- Transports Metropolitans de Barcelona 

Accions de millora del servei de bus - Direcció de Serveis de Mobilitat 
- Transports Metropolitans de Barcelona 

Renovació de la flota d’autobusos per reduir-ne les emissions de CO2 - Direcció de Serveis de Mobilitat 
- Transports Metropolitans de Barcelona 

Actuacions territorials 
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ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Servei de transport a demanda amb especial atenció a les 
persones grans i amb diversitat funcional 

Barri de Torre Baró 
(Districte de Nou Barris) 

- Departament d’atenció social 
per a la gent gran i per a la 
promoció de l’autonomia personal 
(Institut Municipal de Serveis 
Socials) 

- Àrea d’Ecologia Urbana 

- Districte de Nou Barris 

Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Pla Director d’Accessibilitat Universal de TMB Transports Metropolitans de Barcelona 

Campanya “Viatja amb karma” Transports Metropolitans de Barcelona 
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Línia 5. Entorn de participació 

Eix 5.1. Voluntariat, associacions i moviments socials 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Estratègia d’inclusió i de reducció de les desigualtats socials 2017-2027 (Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva, Departament 

de Participació Social) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Bancs del temps - Departament de Programes del Temps i 
Economia de les Cures 
- Associació Salut i Família 
- Xarxa associativa dels barris 

Suport per a la participació en entitats i la gestió d’equipaments Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 
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Borsa de voluntariat per una Barcelona inclusiva - Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva 
(Departament de Participació Social) 
- Federació d’Entitats de Voluntariat Social 

Crides de voluntariat Centre de serveis a les associacions Torre 
Jussana 

Fòrum sobre participació social i associacionisme Consell Assessor de la Gent Gran 
(Departament de Participació Social) 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 

Comunitat virtual de persones voluntàries dels casals i espais 
de gent gran 

Districte de l’Eixample Districte de l’Eixample 

Jornades de reflexió i formació per al voluntariat Districte de Sants-Montjuïc Districte de Sants-Montjuïc 

Enfortiment de la gestió dels espais i casals de gent gran Districte de Gràcia Districte de Gràcia 

Tallers de tècniques de negociació i resolució de conflictes Districte de Nou Barris Districte de Nou Barris 

Jornada sobre el voluntariat de les persones grans Districte de Nou Barris Districte de Nou Barris 

Jornada de les persones grans Districte de Nou Barris Districte de Nou Barris 

Parelles lingüístiques als casals Districte de Sant Andreu Districte de Sant Andreu 
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Actuacions liderades per altres agents 

Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Suport a entitats de dones grans - Associació Dones d’Avui per Catalunya 
- Associació de Vídues de Barcelona 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 
(suport mitjançant subvenció) 

 

Eix 5.2. Òrgans i processos participatius 

 

Plans i mesures estratègiques de l’Ajuntament 

- Reglament de Participació Ciutadana (Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització) 

- Mesura de govern del Pla de Barris (Foment de Ciutat) 

 

Actuacions liderades per l’Ajuntament 
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Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Consell Assessor de la Gent Gran Departament de Participació Social 

Consells, comissions o grups de treball de gent gran dels districtes Districtes 

Grups de treball de persones grans o sobre envelliment en altres consells - Òrgans de participació 
- Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 

Comissions de gent gran dels Plans de Desenvolupament Comunitari Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 

Taules de gent gran Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 

Consells de Salut 
 

- Districtes 
- Departament de Salut 

Formació en capacitació digital en processos participatius Servei de Recerca, Desenvolupament i 
Innovació 
(Direcció de Serveis d’Acció Comunitària) 

Noves oportunitats per a noves formes d’envelliment Departament de Promoció de la Gent Gran 

Promoure el coneixement de les necessitats, les opinions i les valoracions de les 
persones grans 
 

- Departament de Promoció de la Gent Gran 
- Departament de Recerca i Coneixement de 
l’Àrea de Drets Socials 
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Anàlisi i coneixement sobre les persones més grans 
 

Àrea de Drets Socials 

Grup de treball de persones grans que precisen atenció i cures continuades Consell Assessor de la Gent Gran 
(Departament de Participació Social) 

Organització d’un congrés sobre polítiques locals davant el canvi demogràfic Àrea de Drets Socials 

Foment de la participació de les persones grans en les polítiques de transport públic 
 

- Consell Assessor de la Gent Gran 
(Departament de Participació Social) 
- Direcció de Serveis de Mobilitat 
- Transports Metropolitans de Barcelona 

Convenció de les Veus de les Persones Grans Consell Assessor de la Gent Gran 
(Departament de Participació Social) 

Procés participatiu de la Convenció de les Veus de les Persones Grans Consell Assessor de la Gent Gran 
(Departament de Participació Social) 

Participació d’altres consells en la Convenció i el procés participatiu - Consell Assessor de la Gent Gran 
(Departament de Participació Social) 
- Direcció de Serveis de Democràcia Activa i 
Descentralització 

Actuacions territorials 

ACTUACIÓ TERRITORI RESPONSABLE 
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Comissions de relació i participació als espais de gent gran Districte de l’Eixample Districte de l’Eixample 

Planificació amb les entitats de persones grans del territori de 
les accions a desenvolupar a les Jornades de gent gran 
 

Districte de les Corts Districte de les Corts 

Diagnosi de situació de les persones grans de Sant Genís i la 
Teixonera 
 

Barris de Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera 
(Districte d’Horta-Guinardó) 

Pla de Barris (Foment de Ciutat) 

Taula de gent gran del Pla de Barris de Sant Genís i la 
Teixonera 

Barris de Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera 
(Districte d’Horta-Guinardó) 

Pla de Barris (Foment de Ciutat) 

Projectes del Pla de Barris de Sant Genís i la Teixonera 
 

Barris de Sant Genís dels Agudells 
i la Teixonera 
(Districte d’Horta-Guinardó) 

Pla de Barris (Foment de Ciutat) 

Garantir la participació de les persones grans en els consells Districte de Sant Martí Districte de Sant Martí 

Diagnosi participativa de les necessitats de les persones grans Barri del Besòs i el Maresme 
(Districte de Sant Martí) 

Districte de Sant Martí 

Diagnosi participativa de salut de les persones grans Barri del Besòs i el Maresme 
(Districte de Sant Martí) 

Districte de Sant Martí 

Actuacions liderades per altres agents 
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Actuacions d’àmbit ciutat 

ACTUACIÓ RESPONSABLE 

Estudi sobre la participació de les persones grans - Observatori del Tercer Sector i de la Societat 
Civil 
- Departament de Promoció de la Gent Gran 

 



 

    
 
 

  84  
 

 

 

 

 

 

 

Annexos   



 

    
 
 

Annex I: Informe de posicionament del CAGG  
 

  85  
 

 

 

Informe de posicionament 
del Consell Assessor de la Gent Gran 

(Permanent 30 de gener de 2018)  



 

    
 
 

Annex I: Informe de posicionament del CAGG  
 

  86  
 

Emmarcament de les propostes 

Des del Consell Assessor de la Gent Gran valorem molt positivament el conjunt 

d’actuacions recollides en el Pla de Millora per l’Amigabilitat de la Ciutat,  però  

considerem que  hi ha un seguit de propostes sorgides dels diferents processos 

participatius que s’han dut a terme que no estan recollides  en el document inicial del 

pla i  que entenem que cal treballar fer articular respostes a les propostes que han 

formulat les pròpies persones grans i que el Consell fa seves en aquest document, amb 

el compromís  de treballar per que s’incorporin al pla. 

Així mateix, considerem que hi ha aspectes tant significatius com els que presentem a 

continuació  que cal tenir present com a orientacions de caràcter general a l’hora de 

desplegar el Pla de Millora:  

- Assegurar els recursos materials i econòmics suficients i necessaris per a la 

provisió dels serveis essencials i la protecció dels drets socials. 

 

- Garantir, que el conjunt d’actuacions donin resposta a les necessitats 

assistencials de les persones grans al llarg de la vida. 

 

- Basar la provisió de serveis en criteris socials i els principis d’economia social, 

garantint el coneixement del sector de qui dóna el servei, així com els drets 

laborals dels i les treballadores i unes condicions laborals justes. En aquest 

sentit, valorar la remunicipalització dels serveis que es presten a través de gestió 

privada, com a via per garantir la provisió pública dels serveis essencials i la 

recuperació dels drets socials perduts. 

 

- Impulsar, al voltant dels projectes Vincles i Radars, un marc d’intervenció integral 

i coordinat per fer front a les diferents situacions d’aïllament i soledat no volguda 

en que es troben algunes persones grans 

 

- Treballar per a que la informació dels diferents recursos i serveis existents a la 

ciutat arribi, en format diversos, a les persones grans. 

 

- Disposar d’informació actualitzada   de les condicions  dels habitatges  de les 

persones grans, en especial el de les persones d’edat més avançada i en 

regiment de lloguer. 

Cal així mateix que aquest pla cerqui el compromís  compartit amb els agents socials i 

cívics de la ciutat, i per tant des del CAGG i les entitats que en formen part també hi 

volem contribuir. 
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Eix 1. Entorn de vida domèstica 

Proposta de noves actuacions 

1.1. Soledat no volguda i aïllament social 

- Avaluar, estendre i integrar les iniciatives municipals i cíviques de detecció i atenció a 

persones grans en situacions d’aïllament social o soledat no volguda. 

· Seguiment i avaluació de les iniciatives municipals i cíviques. 

· Ampliació de la detecció porta a porta. 

· Coordinació serveis socials i de salut per detectar aquestes situacions. 

· Coordinació casals i espais de gent gran amb centres de serveis socials. 

· Col·laboració servei de suport a comunitats de veïns amb els CSS. 

· Implicar els comerços amigables en la seva detecció. 

· Telèfon per alertar de situacions de risc, i difusió per tal que la ciutadania sàpiga 

on acudir quan detecti aquestes situacions. 

 

1.2. Cures 

- Millora de la prevenció, detecció i intervenció de casos de persones grans en risc de 

desapoderament familiar, a partir de l’avaluació de les accions fetes i el disseny d’un 

protocol pilot. 

 

1.3. Habitatge 

- Campanyes de divulgació per a persones grans i llurs familiars sobre els ajuts 

municipals a la rehabilitació. 

- Punts i mesures d’assessorament en promoció de l’accessibilitat en habitatges i 

edificis d’ús residencial. 

- Atenció a les comunitats de veïns i veïnes pel que fa als ajuts a la rehabilitació, en 

especial a aquelles amb moltes persones grans. 

- Estudi de les condicions dels habitatges on viuen persones grans, inclosos els de 

lloguer. 
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Eix 2. Entorn de vida comunitària 

Proposta de noves actuacions 

 

2.1. Espai públic 

- Incorporació de la perspectiva d’amigabilitat en el disseny i la transformació de l’espai 

públic, a partir de diagnosis participatives de proximitat als barris, implicant-hi els 

consells territorials de persones grans. 

· Formacions al personal que treballa en aquest àmbit per tal de fomentar la 

incorporació d’aquesta perspectiva i de la participació de les persones grans en 

tots els projectes urbanístics que es duguin a terme. 

 

2.2. Comunitat intergeneracional i educadora 

- Extensió al conjunt d’espais educatius de les experiències intergeneracionals de 

participació i intercanvi de coneixement que s’han dut a terme en l’àmbit educatiu en 

espais com escoles bressol o universitats. 

- Incorporació a les línies d’actuació dels casals i espais de gent gran de la planificació i 

participació en accions comunitàries. 

- Espais que afavoreixin el contacte entre persones d’edats diferents però amb 

interessos comuns. 

- Potenciar les interaccions intergeneracionals en els projectes i les accions que es 

desenvolupin en els centres cívics i/o els casals, com ara competicions 

intergeneracionals. 

- Projecte pilot de producció d’un programa de televisió que analitzi aspectes de la 

ciutat o dels barris a partir del treball col·laboratiu intergeneracional i amb presència de 

situacions de vulnerabilitat o discriminació. 

- Fomentar les accions conjuntes de caire intergeneracional entre els serveis i 

equipaments pròxims, com ara illa Fort Pienc o illa Camp de l’Arpa, seguint el model del 

centre Casa Asil de Sant Andreu. 
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2.3. Diversitat i respecte 

- Posar en valor l’aportació de les persones grans al conjunt de la societat. 

- Estudi sobre la presència, el tractament i la imatge que es dóna de les persones grans 

en la publicitat, de televisió i altres mitjans, tant institucional com d’anunciants privats. 

- Difusió dels drets i les llibertats de les persones grans: 

· Sensibilització i formació dels i les professionals de serveis socials bàsics i del 

voluntariat d’atenció directa. 

· Cinefòrums a instituts. 

· Cinefòrums i grups de lectura a les biblioteques. 

- Generar materials específics per a escoles i instituts a partir de la informació 

disponible sobre el bon tracte a les persones grans i del projecte Sóc gran i què. 

- Formar en bon tracte els agents cívics municipals i incloure el foment del bon tracte i 

l’envelliment actiu en les seves atribucions als espais públics. 

- Fomentar l’ús de les noves tecnologies i dels formats audiovisuals per a promoure la 

participació de les persones grans i posar-les en valor com a protagonistes i 

transmissores de coneixement i experiència. 

- Joc mòbil per a infants que expliqui l’envelliment i estimuli el respecte i el valor social 

de les persones grans. 

 

2.4. Equipaments 

- Adaptar, ampliar i diversificar les funcions dels casals i espais de gent gran per 

atendre la diversitat de necessitats, i promoure’n una major obertura i implicació en 

l’acció comunitària del barri, amb el suport tècnic necessari. 
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Eix 3. Entorn social i de salut 

Proposta de noves actuacions 

 

3.1. Serveis socials i de salut 

- Sumar als diagnòstics d’accessibilitat de l’IMPD una diagnosi des de la perspectiva 

d’envelliment i amigabilitat. 

- Major divulgació, en l’àmbit quotidià i a través de l’atenció domiciliària, dels serveis de 

transport públic especial i sanitari. 

- Acompanyament als centres sanitaris i centres de dia, estenent projectes existents en 

aquest sentit. 

- Estendre a tots els barris les taules de serveis socials i de salut. 

 

3.2. Atenció centrada en la persona 

- Elaboració d’un mapa d’experiències de desplegament del model d’atenció centrada 

en la persona i avaluació dels resultats. 

- Incorporar metodologia d’atenció centrada en la persona en els serveis d’atenció 

telefònica com la teleassistència o Radars. Formació específica en bon tracte no 

infantilitzador per a les persones professionals i voluntàries que participen en la 

prestació d’aquests serveis. 

  



 

    
 
 

Annex I: Informe de posicionament del CAGG  
 

  91  
 

Eix 4. Entorn de provisió de serveis 

Proposta de noves actuacions 

 

4.1. Informació i tramitació municipal 

- Capacitació en envelliment i en atenció personalitzada a persones grans per als i les 

professionals de tots els serveis d’informació i atenció a la ciutadania. 

- Major usabilitat per a persones grans dels webs i quioscos de tràmits i serveis, per tal 

de facilitar la tramitació en línia, acompanyats d’eines de formació, guies o vídeo 

tutorials per a persones grans. 

- Punts de suport per fer tràmits online als casals i espais municipals de gent gran i 

centres cívics. 

- Millora de l’atenció telefònica per permetre i facilitar la tramitació. 

- Disponibilitat en tots els serveis de l’opció no telemàtica per a les persones que no hi 

estan avesades. 

- Informació online sobre les activitats dels casals i espais de gent gran de la ciutat: 

dates d’inscripció a les activitats, horaris... 

- Facilitació dels tràmits, menor passivitat dels ajuts (explicar-los i oferir-los a les 

persones potencialment beneficiàries) i major descentralització. 

- Major divulgació de la informació dels serveis socials municipals d’atenció bàsica a 

través, entre d’altres, de les escoles de salut i les escoles de gent gran. 

- Informació de caire general d’interès per a les persones grans als CAP. 

 

4.2. Comerç i consum 

- Difusió i capacitació a les persones grans sobre els seus drets de consum. 

- Difusió entre els comerços de proximitat de recomanacions per a ser amigables. 

- Mesures o eines per facilitar la lectura dels preus i de la composició dels productes als 

comerços. 

- Manteniment, reforç i foment del comerç de proximitat, especialment en zones d’alta 

concentració turística i gentrificació, on n’hi ha poc, i en zones de poca oferta comercial. 



 

    
 
 

Annex I: Informe de posicionament del CAGG  
 

  92  
 

- Facilitar la mobilitat de les persones grans a les zones de comerç de proximitat, 

especialment allà on n’hi ha menys i on hi ha dificultats orogràfiques. 

· Facilitar la connexió de les zones residencials de poca oferta comercial amb les 

zones on van a comprar les persones grans que hi resideixen. 

· Solucions per facilitar la utilització del transport públic per part de les persones 

grans que porten la compra quotidiana. 

- Procurar que les persones grans que viuen en zones amb poc comerç de proximitat 

puguin gaudir també d’una atenció respectuosa i uns preus adequats, per exemple 

mitjançant descomptes específics. 

 

4.3. Mobilitat 

- Mesures per millorar la conducció dels autobusos. 

· Evitar frenades i arrencades brusques. No arrencar fins que les persones grans 

hagin segut. 

· Aturar-se prop de la vorera i no fer-ho davant d’obstacles. 

· Locució per a demanar a la gent que circuli cap al darrere de l’autobús. 

- Fer més visibles els seients reservats a autobusos i metros, i sensibilitzar la ciutadania 

sobre les necessitats de les persones grans com a usuàries del transport públic. 

- Grup de treball entre el CAGG i TMB, per tal de ser un interlocutor estable per a fer el 

seguiment de les millores i de les campanyes. 

- Augment de les freqüències de pas dels autobusos de barri. 

- Adequació del mobiliari urbà pròxim a les parades d’autobusos generals i de barri per 

tal de fer més còmodes les esperes a persones grans amb problemes de mobilitat. 

- Millores en els sistemes d’informació dins els autobusos: incloure a les locucions 

indicacions sobre els serveis més pròxims a cada parada (mercats, CAP, hospitals, 

biblioteques...) 

- Millorar el coneixement de la xarxa d’autobusos mitjançant accions permanents: 

· Díptics informatius de la xarxa a les parades i a altres espais com OAC, casals i 

espais municipals de gent gran i centres cívics. 
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Eix 5. Entorn de participació cívica 

Proposta de noves actuacions 

 

5.1. Voluntariat, associacions i moviments socials 

- Foment del voluntariat de les persones grans, mitjançant campanyes de sensibilització 

en voluntariat i ciutadania compromesa als equipaments de proximitat. 

- Enfortiment del voluntariat. 

· Capacitació en voluntariat dels equips o persones responsables d’entitats de 

gent gran. 

· Formació i suport per a les persones voluntàries al llarg del desenvolupament de 

les seves tasques. 

· Xarxa de voluntariat entre casals i entitats de gent gran d’una mateixa zona. 

- Campanya per donar visibilitat en positiu a les entitats i casals de persones grans. 

- Cursos específics per a entitats de persones grans sobre gestió d’associacions i 

captació de nous membres. 

- Capacitació de responsables d’associacions i moviments socials de la ciutat en noves 

formes d’envelliment i participació social. 

- Curs sobre ús de noves tecnologies aplicades a l’associacionisme. 

- Reconeixement d’altres formes de relació i participació tant de persones grans com de 

col·lectius intergeneracionals. 

 

5.2. Òrgans i processos participatius 

- Estudi del funcionament intern del CAGG i dels consells de gent gran dels districtes. 

- Crear taules de casals als districtes que no en tenen. 

- Dinàmiques més participatives i facilitadores als consells de gent gran de districte i als 

consells de barri: 

· Evitar que siguin només espais informatius, sovint llargs, avorrits, poc   

comprensibles i que desmotiven. 
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· Incorporar dinàmiques que promoguin la participació. 

· Fer arribar la documentació per avançat per tal de poder opinar amb 

coneixement. 

- Reconeixement i difusió del valor de la participació de les persones grans, i del que 

s’ha anat assolint a partir de les propostes i reivindicacions del CAGG i d’altres espais. 

- Informe sobre la participació de les persones grans en els processos participatius i les 

iniciatives ciutadanes. 

- Facilitar la participació de les persones grans en els processos participatius fent-los 

menys complexes i amb una organització més clara (en contraposició a la mala 

experiència percebuda en el procés d’elaboració del PAM). 
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Annex II: Relació d’òrgans municipals 

participants de la taula tècnica 
Les àrees i organismes municipals i districtes que han participat a les sessions de la taula 

tècnica transversal i han fet aportacions són les següents: 

Gerència de Presidència i Economia 

» Departament de Programes del Temps i Economia de les Cures 

» Direcció de Serveis de Comerç (Barcelona Activa) 

» Departament del Pla de Barris (Foment de Ciutat) 

Gerència de Seguretat i Prevenció 

» Direcció de Serveis de Prevenció 

 

Gerència de Drets Socials 

» Departament de Participació Social 

» Departament de Gent Gran 

» Departament de Promoció de Gent Gran 

» Departament de Salut 

» Gerència d’Habitatge 

» Institut Municipal de Serveis Socials 

o Departament d’atenció social per a la gent gran 

i per a la promoció de l’autonomia personal 

» Institut Municipal de Persones amb Discapacitat 

» Institut Municipal d’Educació de Barcelona 

 

Gerència de Drets de Ciutadania, Participació i Transparència 

» Direcció de Serveis de Democràcia Activa i Descentralització 

» Direcció de Serveis de Feminismes i LGTBI 

» Direcció de Serveis d’Acció Comunitària 

» Direcció de Serveis d’Informació i Atenció Ciutadana 

» Direcció de Drets de Ciutadania i Diversitat 

o Oficina per la No Discriminació 

» Institut Municipal Barcelona Esports 

» Consorci de les Biblioteques de Barcelona 

 

Gerència d’Ecologia Urbana 

» Gerència Adjunta de Mobilitat i Infraestructures 

» Direcció de Model Urbà 

 

Districtes 
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» Districte de Ciutat Vella 

» Districte de l’Eixample 

» Districte de Sants-Montjuïc 

» Districte de Les Corts 

» Districte de Sarrià - Sant Gervasi 

» Districte de Gràcia 

» Districte d’Horta-Guinardó 

» Districte de Nou Barris 

» Districte de Sant Andreu 

» Districte de Sant Martí 


