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1. Marc conceptual 

L’any 2007, l’Organització Mundial de la Salut (d'ara endavant OMS) presenta el projecte 

mundial  “Ciutats Amigues de les Persones Grans”1. Es tracta d’un projecte internacional 

basat en el paradigma de l’Envelliment Actiu i dirigit a fomentar que les societats s’adaptin a 

l’envelliment demogràfic i la longevitat en un context mundial marcat per la creixent 

urbanització.  

Posteriorment es crea la Xarxa Global de Ciutats Amigues de les Persones Grans, amb 

l’objectiu de facilitar les relacions entre les ciutats adherides. 

En la definició de l’ OMS de l’envelliment actiu es consideren factors determinants:  les 

condicions econòmiques, els serveis socials i de salut, els factors comportamentals, 

personals, ambientals externs, i socials, així com el gènere i la cultura, considerats 

determinants transversals. Tanmateix aquests factors, considerats des de la perspectiva del 

cicle vital, permeten reconèixer que les persones grans no són un grup homogeni i que la 

diversitat individual augmenta amb l’edat. 

  

                                                
1
 Prèviament es va dur a terme el projecte pilot. Iniciat l’any 2005, aplega ciutats dels cinc continents i permet 

elaborar un marc operatiu basat en l’anàlisi comparativa dels treballs efectuats a les ciutats. 
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2. Justificació  

L'envelliment i la urbanització de la població són dues tendències globals que, 

conjuntament, constitueixen característiques el segle XXI; les ciutats creixen i la proporció 

de ciutadans de 60 anys d'edat i més va en augment. Les persones grans són un recurs per 

a les seves famílies, comunitats i economies mentre que sovint són percebudes com una 

càrrega o un fre pel desenvolupament.  

El món envelleix ràpidament, cap a l'any 2050 el nombre de persones de més de 60 anys  

s'haurà duplicat; per primera vegada en la història de la humanitat, hi haurà més adults que 

nens  (de 0 a 14 anys)2 

Igualada, no és una excepció d'aquest fenomen. A 1 de gener del 2017, la població de 65 i 

més anys era de 7.629 habitants (el 19,06% de la població) i la de 85 i més anys de 1.365 

(el 3,46% de la població). Per la seva banda,  la població menor de 15 anys era de 6.741 

persones (el 16,80% de la població). L'índex d'envelliment era de 113 a Igualada i a 

Catalunya de 116. L’índex de sobreenvelliment a Igualada era del 17’8 mentre que a 

Catalunya del 16’13. Podem dir que Igualada té una població més sobreenvellida que la 

mitjana catalana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2
Ciudades Globales Amigables con los mayores: Una Guía. OMS. 2007 

3
Padró Municipal 2017. Ajuntament d’Igualada 
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3. Missió, visió i valors. 

Missió 

«Igualada, ciutat amiga de les persones grans», persegueix l'objectiu de crear les 

condicions òptimes per tal que Igualada esdevingui una ciutat amigable amb les persones 

grans. En aquest model de ciutat, les persones grans, les polítiques, els serveis, els entorns 

i les estructures, les entitats i les empreses sostenen i faciliten que les persones tinguin 

oportunitat per envellir activament i de forma satisfactòria.  

 
Visió  

El projecte Igualada, Ciutat Amiga de les Persones Grans dóna coherència a un model de 

ciutat per a totes les edats, amiga de les persones grans i amb una perspectiva de cicle vital 

a l’hora d’abordar les diferents necessitats de la població.  

Les accions descrites en el present pla, volen fer d’Igualada una ciutat per viure, créixer i 

compartir; dedicant especial atenció a les persones grans i dissenyant polítiques que 

afavoreixin l’accés a activitats de formació, salut i oci i fomentant programes 

intergeneracionals. Incrementant la qualitat de vida amb les persones com a protagonistes, 

continuant treballant amb el Pla d’accessibilitat per eliminar les barreres arquitectòniques, 

proposant mesures per a frenar les actituds incíviques que ens perjudiquen a tots i amb 

polítiques transversals de sostenibilitat i medi ambient impulsant programes de 

sensibilització ciutadana. 

Per aquest motiu el projecte abasteix tots els àmbits de la quotidianitat a la ciutat, tal i com 

es reflecteix en les vuit dimensions que vertebren tots els treballs:

1- Accessibilitat i espais a l'aire lliure 

2- Mobilitat i Transport 

3- Habitatge 

4- Participació Social 

5- Respecte i Inclusió Social 

6- Relacions de Suport i Ajuda Mútua 

7- Serveis Socials i de Salut 

8- Informació i Comunicació 
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Valors 

Igualada, una ciutat amb un fort sentiment identitari i perspectiva de futur. Una capital 

emprenedora i amb visió internacionalitzadora, amb la voluntat de ser accessible, amigable i 

segura; promovent polítiques socials gràcies a un govern actiu que promou la participació 

ciutadana en tots els aspectes.  

Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans és un projecte que aplica la perspectiva de 

governança local i per tant es basa en la participació, de les persones grans i de la 

ciutadania, la cooperació multinivell amb els diferents nivells de govern i les relacions 

col·laboratives amb actors diversos.  
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4. Procés de treball fet a Igualada 

A continuació es detallen les diferents etapes o moments que el projecte ha recorregut en la 

nostra ciutat: 

Fase 0: Punt de partida  

� Acord de govern en el Ple municipal  (2014) compromís de desenvolupar i 

implementar el projecte. Expressa la seva voluntat d'adherir-se a la Xarxa Global de 

ciutats Amigues de l’ OMS. 

� Comunicació a l’ OMS a través del IMSERSO sol·licitant l'adhesió a la Xarxa Global 

de ciutats Amigables amb carta signada per l’Alcalde (a través de plataforma 

IMSERSO).  

� Adaptació del projecte marc de l’ OMS a l’ organització de l'Ajuntament d'Igualada i a 

les característiques de la nostra ciutat.  

 

Fase 1ª: Planificació  

Seqüència Inicial  

24/02/2014 Presentació del projecte i disseny d’estratègia per implicar el conjunt de 

serveis en l’enfocament transversal- projecte de ciutat (1ª Tinent d’Alcalde i regidora de 

Promoció de la Ciutat i Coordinació, Cap del Servei d'Organització, Qualitat i Control de 

Gestió i Equip del projecte Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans).   

07/03/2014 Reunió amb tots els caps de serveis. S’inicien els treballs interns per la 

elaboració del Document Actuacions de la Ciutat.   

12/06/2014 Acaben les entrevistes individuals amb els tècnics per recollir les dades i les 

informacions dels diferents àmbits d'actuació.  

A continuació es fa el buidatge i la transcripció de les entrevistes amb el suport de les 

gravacions i les anotacions fetes. Es crea una sistemàtica pel buidatge i la posterior 

categorització de la informació (Annex 1) en: 

➢ Actuacions realitzades i previstes. 

➢ Valoracions i Propostes de millora en cada àmbit. 

➢ Altres actors públics i privats. 
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Paral·lelament es planteja la creació de la Comissió de Seguiment, d’acord amb els criteris 

del projecte. Ha d’actuar en les diferents fases actuant com a grup motor.  Inicialment es 

contacta i convoca associacions de persones grans: Associació de Gent Gran d'Igualada, 

Casal d'Avis de Fàtima, Dones de les tardes dels Dimecres, Aula d'Extensió Universitària 

per a la Gent Gran de l'Anoia (AUGA), Hospitalitat MD Lourdes, Sindicat de jubilats i 

pensionistes de CCOO, Omnium Cultural, Unió d'excursionistes de Catalunya Veterans 

(UEC), Club de Bitlles Igualada, Club de Futbol d'Igualada Agrupació de Veterans 

d'Igualada, Club de Natació Veterans (CNI), Schola Cantorum.  

06/11/2014 Es convoca la Comissió de Seguiment, en aquesta reunió es presenta el 

projecte en col·laboració amb la Diputació de Barcelona. Als membres de la comissió se'ls 

fa la petició de comunicar a altres persones de la seva entitat i entorn la proposta de 

participar en els grups focals o de discussió.  

Amb la informació obtinguda i categoritzada de les entrevistes s'elabora el Document 

Actuacions de la Ciutat.  

 

Seqüència Diagnòstic Participatiu   

Avaluació de l’Amigabilitat  

Els treballs d’avaluació de l’amigabilitat de la ciutat apliquen la metodologia pròpia de la 

investigació qualitativa, en aquest cas, els grups de discussió on són convocades persones 

que responen a una pluralitat de perfils representatius de la població. Es una metodologia 

recomanada per l’ OMS per tal de permetre: 

➢ Conèixer conductes i actituds socials respecte cada temàtica investigada. 

➢ Obtenir major quantitat i varietat de respostes per enriquir la informació respecte els 

diferents temes. 

➢ Obtenir propostes de millora. 

S’han convocat un total de vuit grups focals des de desembre a abril del 2015 per tal que la 

mostra fos representativa de la diversitat i complexitat de persones grans i de la seva 

quotidianitat. 

Els participants dels grups focals es capten a través de la Comissió de Seguiment del 

projecte i la investigació d’associacions i entitats formades per persones grans.  
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Cada grup ha treballat cadascuna de les vuit dimensions que descriu el pla a través de la 

seva experiència personal -en els grups de persones grans- i professional -en la resta de 

grups- . L’objectiu en el treballa amb aquests grups ha estat obtenir: 

➢ Preocupacions 

➢ Propostes 

➢ Camins de Millora 

Gràcies a aquests grups  s’ha elaborat el document Propostes de Millora que  ens ha 

permès tenir un diagnòstic de les qüestions que més preocupaven a la ciutadania per 

cadascun dels diferents àmbits d’investigació.  

 

Concreció de propostes 

Les propostes obtingudes gràcies als grups focals han estat treballades a posteriori per 

grups de caràcter tècnic, formats per actors del sector privat de la ciutat i actors públics 

relacionats amb l’administració. L’objectiu d’aquest treball ha estat definir les propostes del 

document Propostes de Millora de forma concreta, cercant lideratges i sinèrgies en els 

diversos àmbits de la ciutat. Seguint amb les recomanacions de la OMS pel projecte, s’ha 

implicat en tot moment a les persones grans, fent-los partícips dels grups de treball tècnic.  

S’han convocat un total de nou grups de treball des del juliol del 2016 a l’octubre del 2017, 

cada grup assistia  a una de les vuit dimensions del projecte. L’estructura dels grups era la 

següent: 

➢ Membre de la Comissió de Seguiment 

➢ Tècnics Municipals implicats en la dimensió que es treballa 
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➢ Cadires: 

○ Acadèmica: possibilitat de ser ocupada tant per estudiant com per 

professorat 

○ Ciutadana: persona resident a Igualada amb entusiasme per participar en el 

projecte 

○ Empresa: entitat privada implicada en el projecte 

○ Entitat: organització del tercer sector que desenvolupa la seva tasca  en 

l’àmbit que es treballa 

○ Experiència: persona gran resident a Igualada que per la seva trajectòria vital 

o professional pot aportar coneixement al grup. 

○ Tècnica: formada per membres de consorci o entitats privades amb una visió 

tècnica sobre la qüestió que es treballa. 

Per a la conducció dels grups s’ha elaborat una eina ad hoc que ha permès treballar 

cadascuna de les propostes fetes per els anteriors grups. Aquest document de treball 

(Annex 2) s’ha creat per a cadascuna de les dimensions treballades.  

Les sessions han estat gravades amb el consentiment dels participants i, posteriorment, 

transcrites i categoritzades.  

D’aquesta fase de treball s’ha obtingut el document Concreció de Propostes 

Priorització de propostes 

Per a fer possible la priorització de les propostes, s’ha treballat amb el grup motor del 

projecte. Tal tasca s’ha dut a terme en una sola sessió el 12 de desembre del 2017. Aquest 

grup motor, ha estat creat expressament per a tal finalitat. Els membres són: 

➢ Regidoria responsable del projecte 

➢ Gerència de l’Ajuntament 

➢ Cap del departament responsable del projecte 

➢ Tècnica responsable del projecte 

➢ Suport tècnic de Diputació 

➢ Consultora 

La priorització s’ha dut a terme gràcies al quadre de priorització (Annex 3), eina creada ad 

hoc que ha permès votar i obtenir dades quantitatives de cadascuna de les 80 propostes 

fetes per la ciutadania i els tècnics de la ciutat. 
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5. Actuacions a la ciutat 

El present apartat és el resultat de les entrevistes fetes als tècnics de vint serveis municipals 

per tal d’obtenir informació fiable de quina és la ciutat que tenim. Seguint les recomanacions 

de l’OMS i l’estratègia de la Diputació de Barcelona que ens acompanya en el procés, hem 

posat la vista en l’esfera de l’acció municipal a Igualada, actuacions impulsades des dels 

serveis públics, els privats o els concertats i que repercuteixen en la vida de la seva 

ciutadania. 

Gràcies al suport de la Diputació de Barcelona el fil conductor de totes les entrevistes va ser 

el mateix, el check-list, o un llistat de punts interessants a ser tractats a l’hora d’avaluar la 

ciutat. El check-list es basa en un document que l’OMS va publicar i la Diputació de 

Barcelona ha traduït. 

El producte de totes aquestes entrevistes, la informació classificada i endreçada, és el 

contingut que podeu llegir en els apartats següents. Des d’aquí volem agrair a totes les 

persones que han col·laborat per a fer-lo possible i han dedicat part del seu temps de servei 

a aquest projecte de ciutat. 

5.1 Espais a l’aire lliure i edificis 

L'entorn de la ciutat i els edificis públics tenen un impacte important en la mobilitat, 

dependència i qualitat de vida de les persones grans, al mateix temps que influeixen en la 

possibilitat “d'envellir a la pròpia llar”. En aquesta dimensió s'han tingut en compte una sèrie 

de característiques dels espais a l'aire lliure i els edificis que contribueixen en l'amigabilitat 

amb les persones grans. 

5.1.1 Entorn 

Per valorar aquesta característica s'ha tingut present la contaminació lumínica, la sonora i la 

higiene, entre d'altres. 

Els tècnics estan d'acord en què Igualada és una ciutat amb un entorn agradable i 

arquitectònicament harmoniós; amb tot són conscients que cal millorar alguns aspectes 

higiènics. 

Una de les qüestions que més cal millorar és el fet de trobar excrements de gossos als 

carrers, en aquest sentit cal sensibilitzar al ciutadà en conductes més cíviques i augmentar 

les campanyes de neteja en aquest sentit, ja que en algunes zones especialment 

conflictives com la plaça Catarineu i la plaça Sant Pere Sallavinera al barri de Sant Agustí. 

El servei de neteja només hi acut un cop per setmana. Un altre dels aspectes que més 
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embruta l'entorn són la vegetació urbana; els arbres morts són una font de brutícia que cal 

eliminar substituint la soca morta per nous arbres vius. 

Pel que fa la via pública cal utilitzar materials més perdurables, ja que els actuals que són 

de pedra i porosos queden ràpidament malmesos i l'efecte és de deixadesa. Una altra 

qüestió que també cal mencionar són les façanes dels edificis antics, els tècnics 

coincideixen en què s'ha de renovar la façana sencera i no tan sols la primera planta i els 

carrers. 

Hi ha la responsabilitat patrimonial per part de l’Ajuntament i sovint hi ha denúncies dels 

ciutadans que exigeixen al departament de via pública a donar resposta al ciutadà de com 

està la situació per la qual han fet la denúncia. A través de la denúncia s’arregla la via 

pública. 

Igualada compta amb el servei del TAC, com empresa que gestiona la neteja i el 

manteniment de la via pública. Les actuacions al respecte les duen a terme ells com a 

servei subcontractat de l’Ajuntament. 

5.1.2 Espais verds i zones de vianants 

Els espais verds, són un element de la ciutat important a tenir en compte, ja que 

contribueixen a l'amigabilitat de l'entorn en el sentit que permeten passejar-hi, reposar-hi o 

fer activitats a l'aire lliure amb amics o família. S'ha tingut en compte el bon manteniment, 

l'existència de lavabos públics i la instal·lació de seients i bancs accessibles. Pel que fa les 

zones de vianants, s'ha valorat l'accessibilitat dels passos de vianants i la possibilitat de la 

lliure circulació en ells sense obstacles. 

Els tècnics valoren molt positivament l'existència de parcs a la ciutat, ja que són un espai 

que permet l'activitat intergeneracional; pel que fa concretament els d'activitat esportiva 

habilitats per la Diputació de Barcelona a les Comes i al Parc de Vallbona lamenten, però, 

que l'usuari no els utilitzi per a aquesta finalitat. En termes generals, l’existència de camins 

amb arbres en els parcs i bancs per seure-hi són elements que permeten l'ús d'aquests 

espais per part de les persones grans. Cal, però, una sensibilització per part de ciutadà de 

què tingui cura de les zones verdes de la ciutat, ja que el seu manteniment és costós i 

conductes com robar les plantes o aixafar-les són titllades d’incíviques. 

Pel que fa les zones de vianants o zones 30, els tècnics creuen que s'hauria de reforçar la 

instal·lació de pilones que impedeixen que els vehicles dels veïns que hi tenen accés puguin 

aparcar a sobre de les voreres. Opinen que en certes zones de la ciutat, com el nucli antic, 

les voreres són molt estretes i dificulten la circulació del vianant amb seguretat. En aquest 

sentit, es reforça la seguretat del ciutadà amb la instal·lació de càmeres de seguretat en 
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aquells carrers que són semipeatonals, ja que el sistema de pilones comporta alguns 

conflictes. 

Les actuacions municipals en aquest aspecte incideixen de forma prioritària en les 

necessitats de persones amb mobilitat, es tenen en compte els projectes de millora 

previstos des del mateix ajuntament pel que fa a arranjaments de carrers i segons la 

gravetat de la situació i les obstaculitzacions a la via pública, s'intenten respondre amb la 

rapidesa més gran possible. 

Una altra de les actuacions que cal tenir en compte, és la creació d'horts urbans a la ciutat 

que fomentaran l'existència de zones verdes i promouran l'activitat física i l’estil de vida 

saludable. 

5.1.3 Seients a l’aire lliure 

La disponibilitat de zones per descansar és considerada com una característica urbana 

necessària per a les persones grans, ja que moltes persones veuen dificultats a l'hora de 

circular a peu per la via pública si no disposen de zones per descansar. 

Els tècnics municipals opinen que l’existència de bancs a la ciutat és suficient, són 

conscients però que en algunes ocasions ha primat el disseny atractiu abans que la 

comoditat per a les persones grans. Un exemple d’això són els bancs que es troben al 

davant del Teatre Municipal de l'Ateneu, els quals són baixos i dificulten que la persona gran 

pugui seure i aixecar-se amb facilitat. 

L’Ajuntament ha adquirit bancs de la Diputació de Barcelona que compleixen la correcta 

normativa i la instal·lació de més bancs sobretot en les zones en les quals hi ha una parada 

d'autobús. El descans de les persones grans en la via pública es té molt en compte en els 

actes públics a l'aire lliure per festivitats com la festa major, per citar-ne alguna. 

S'observa però, la necessitat d’instal·lar més zones de repòs sobretot en l'entorn de 

l'Hospital, de fet, un dels tècnics entrevistats proposa la instal·lació de marquesines amb 

seient per tal que aquells que van a l'hospital puguin descansar mentre esperen l'autobús o 

al seu acompanyant. 

5.1.4 Paviments i Superfícies 

El bon estat del paviment i les superfícies té un impacte important en la capacitat per 

caminar-hi. Les superfícies lliscants, rajoles trencades o obstaculitzades per 

objectes són perills potencials i afecten la capacitat de les persones grans per a desplaçar-

se autònomament pel carrer. 
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Actualment, les mesures que fomenten l'accessibilitat a la via pública tenen present tant les 

persones amb mobilitat reduïda com a les persones invidents. Un exemple és la zona de 

l'Hotel Canaletes en direcció a l’Hospital on hi ha un pas de vianants que presenta 

problemes i confusions, ja que comparteix el pas amb el carril bici i no és prou accessible i 

actualment el prioritzaran per a persones amb mobilitat reduïda. 

En aquest sentit s'han dut a terme arranjaments a la zona del nucli antic tot i que han sorgit 

alguns problemes relacionats amb el material utilitzat; un dels casos és la Plaça de la Creu i 

el Passeig de les Cabres en la que el paviment es desprèn de forma molt continuada i la 

degradació dels esgraons és confusa, la qual cosa fa que es camini insegur. Les institucions 

municipals estan obertes a les propostes i demandes del veïnat, una de les zones en les 

quals està pendent una reforma en aquest aspecte és a l'Avinguda Barcelona; ja que es té 

intenció de fer les voreres més accessibles. Respecte al lliscament, se soluciona reformant 

les voreres amb materials antilliscants (tot i que la normativa no ho exigeix). 

Un bon exemple d'actuacions pel que fa l'entorn i concretament l'accessibilitat a la via 

pública és el procés participatiu que es va dur a terme l'any 2008 en el marc del Pla de 

millora del Barri de Sant Agustí en el qual els veïns del barri van expressar com volien els 

nous vorals, els bancs de les places, etc. Actualment, el barri està totalment remodelat i els 

carrers són de plataforma única, les travessies estan adaptades i la il·luminació de la plaça 

de la Creu es va millorar. 

Pel que fa l'amplitud de les voreres, a mesura que es reformen els carrers s'aplica la 

normativa sempre que el carrer ho permeti, amplada 1,80 m. Pel que fa al nucli antic la 

normativa és fer plataforma única. En aquest mateix sentit d'accessibilitat a la via pública 

per persones amb necessitat especials, la ONCE, mentre tenia seu a Igualada, va participar 

d'accions per facilitar l'ús de la via pública per persones amb dificultats de visió modificant 

els obstacles que impedien la lliure circulació pel carrer. 

Actualment es disposa d'un projecte de renovació de la plaça del mercat que cal desplegar 

però que té l'objectiu de solucionar les dificultats de circulació dels vianants a causa de les 

irregularitats de la superfície. 

Finalment, seguint amb la política de crear itineraris accessibles i prioritat de zones de 

vianants, El Consorci de Recursos i Documentació per a l'Autonomia Personal de la 

Diputació de Barcelona (CRID) juntament amb l'Ajuntament i gràcies a la subvenció del 

Ministeri i de la ONCE s'està construint una anella verda a la ciutat que afavorirà la lliure 

circulació dels vianants. 
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Una de les propostes sorgides de l’exploració de les actuacions municipals és la posada en 

marxa d'una campanya d'adhesius als vehicles per conscienciar sobre els problemes 

d'estacionar a les voreres. 

5.1.5 Carreteres i passos de vianants 

Pel que fa aquesta característica de la via pública, s'ha entrevistat als tècnics respecte a 

l'amplitud dels passos de vianants, el temps que té el vianant abans que el semàfor canviï 

d'estat, l'existència de senyals auditius per a persones invidents, l'existència d'estructures 

suficients (illes, senyals) que garantissin la seguretat de les persones a l'hora de creuar el 

pas i l'existència de passos de vianants antilliscants. 

Els tècnics valoren negativament la ràpida velocitat a què circulen alguns vehicles, a més, 

tot i que l'existència de passos de vianants és suficient, la pintura no és fàcil de mantenir. 

Els tècnics entrevistats expliquen que les voreres d'obra nova són antilliscants i tenen unes 

rajoles específiques per diferenciar el pas de vianants per les persones cegues, respecte 

a aquestes persones hi ha 14 cruïlles semaforitzades específicament per a elles. El 

departament de Mobilitat, concretament, té present que la pintura dels passos de vianants 

és lliscant i, actualment, estan duent a terme diferents proves de mescla de pintures amb 

granits per tal de solucionar el problema d'aquesta pintura. 

Els passos de vianants s'intenten prioritzar a través de la senyalització a terra i senyalització 

vertical, a més, s’informa que es va tenir en compte de solucionar l'accés del polsador dels 

semàfors de la zona de l'hospital per a persones que necessitessin cadira de rodes per 

desplaçar-se i la ONCE, mentre tenia seu a Igualada, va promoure la instal·lació de 20 

semàfors amb comandament per a la seguretat de les persones invidents. 

Des del departament d'Urbanisme es té projectat el vial de l'Avinguda Barcelona, carrer 

Tarragona, Carrer Sant Carles, Carrer Rubió, plaça Mestre Just sentit carrer Òdena amb la 

prioritat de fer accessible als vianants una vorera de cada carrer com a mínim. 

5.1.6 Trànsit 

Per valorar aquesta característica, s'ha tingut en compte el respecte per les normes de 

trànsit i conductes cíviques per part dels conductors com cedir el pas als vianants. 

Es lamenta la manca de civisme per part d'alguns conductors a l'hora de cedir el pas als 

vianants, des de l’Ajuntament hi ha interès a crear zones adients als vianants però els 

conductors no tenen prou educació cívica i, a vegades, és difícil travessar amb tranquil·litat. 

Una de les qüestions més problemàtiques és l'obstrucció del pas per culpa dels vehicles 

estacionats a les voreres a l'hora de les sortides escolars. 
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En aquest sentit, la Policia Local penalitza amb una multa de 200 euros a aquell conductor 

que aparqui a sobre de la vorera, garantint l'accessibilitat. 

5.1.7 Passos de bicicleta 

Els camins de bicicletes són valorats positivament com a part d'un entorn amigable i 

promotor de la salut, tot i que sovint la convivència de ciclistes i vianants és dificultosa, ja 

que la regulació no és clara. 

Els tècnics han observat que alguns ciclistes no tenen conductes cíviques i poden provocar 

accidents al circular pels mateixos passos que els vianants a una velocitat poc 

adequada. La mateixa ordenança de circulació no permet anar per la vorera i en canvi a 

Igualada es permet anar-hi per tot el nucli antic amb bici sobre la vorera. Aquesta dificultat 

es veu agreujada, ja que l'itinerari per circular en bicicleta és poc complet i hi ha dificultats 

per trobar la manera de circular i sovint la bici ha d’anar per la vorera. No està ben regulada 

la convivència entre vianant –bicicleta -cotxe. 

Tot i que des dels organismes municipals es té en compte que no s'ha prioritzat suficient 

els carrils bici, és cert també que existeixen carrils bici llargs i continuats com el que hi ha al 

Passeig Verdaguer fins als Instituts i escoles, el Club Atlètic i un altre que es troba a 

l'Hospital fins el polígon i el Patronat d'Esports. 

5.1.8 Seguretat 

La sensació de seguretat en l'entorn afecta la predisposició de les persones per moure's en 

la comunitat. Al mateix temps, aquest fet té a veure amb la independència, salut física, 

integració social i benestar emocional. 

En aquest sentit els tècnics valoren molt positivament el reforç de la il·luminació a la plaça 

de la Creu i la plaça de Sant Jaume, tot i que creuen que cal millorar la zona del Rec. A més 

de fomentar la seguretat a través de la correcta il·luminació dels carrers, també es fa 

gràcies a l'educació comunitària i a les patrulles policials. Les patrulles policials, però, són 

les mateixes que l’any 1985, tenen 16 vacants actualment sense cobrir i només 2 cotxes 

patrulla nocturns. 

Els robatoris es fan en els dies de mercat municipal, dimecres i divendres, (actualment dos 

per setmana) però els policies van vestits d'uniforme i no de paisà i per tant el lladre ho té 

tot controlat. Es farà un planteig de posar una parella de paisà pagant hores extres quan hi 

hagi un increment dels robatoris, que de moment no és el cas. 
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5.1.9 Serveis 

Una de les característiques importants per un entorn amigable és l'existència de serveis 

accessibles, agrupats i localitzats a prop dels habitatges de les persones grans, de manera 

que s'hi pugui accedir amb facilitat. 

El departament de Medi ambient informa que anteriorment els residus destinats al 

contenidor de rebuig es llençaven al contenidor orgànic a causa de la dificultat d'obrir els 

contenidors del rebuig, actualment amb el nou sistema de palanca i maneta s'ha reduït 

aquest fenomen. Precisament, aquests models de contenidors amb palanca i maneta ja 

estan pensats per tal que les persones amb mobilitat reduïda en puguin fer ús. A més, els 

contenidors de rebuig estan distribuïts cada 60 metres i els d'orgànic cada 300 metres. 

Existeix un servei de recollida de deixalles voluminoses que és els dijous i és gratuït. 

Els tècnics, lamenten que els equipaments de la ciutat no estan uniformement distribuïts per 

tota la ciutat, ja que a la zona nord existeix una mancança d'aquests, a diferència del barri 

de Sant Agustí on es cobreixen totes les necessitats. 

Quan una empresa privada s'instal·la a la ciutat segueix criteris d'accessibilitat en el seu 

entorn. Amb la qual cosa, es millora el conjunt de l'entorn pel ciutadà. 

Tot i que els comerços locals són respectuosos amb les persones grans, a les grans 

superfícies cal sensibilitzar respecte a aquest tema; una de les mesures, com a proposta, 

que es podria dur a terme és la instal·lació de seients a les zones de pagament de la 

compra. 

Des dels organismes municipals, s'han desplegat una sèrie d'equipaments cívics que 

intenten cobrir les necessitats de la ciutadania en totes les zones de la ciutat; l'Espai Cívic 

Centre, el Centre Cívic de Fàtima, el Casal del Passeig i el Casal Cívic del Barri de 

Montserrat. Des del Patronat d'Esports Municipal, treballen per tal que els seus serveis 

estiguin a l'abast de tothom, actualment, unes 700 persones fan activitat física de 

forma descentralitzada, ja que aprofiten tots els edificis públics que reuneixin unes mínimes 

condicions, per a tal finalitat. 

5.1.10 Edificis 

Les característiques generals que es valoren per tal que els edificis siguin accessibles són 

que comptin amb ascensors, escales mecàniques, rampes, baranes a les escales, terres 

antilliscants, passadissos i entrades amples, zones de descans, senyalització adequada i 

lavabos públics amb accés per a discapacitats. 

Els tècnics entrevistats expliquen que els edificis municipals estan correctament remodelats 

en funció del Pla d’Accessibilitat i compleixen la normativa. A partir d’aquell moment tots els 
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equipaments públics són accessibles i els tècnics d’urbanisme ho tenen molt en compte, 

potser molt més que l’accessibilitat en la via pública. Un exemple és Ig-Nova que és 

accessible al 90%, només tenen una zona a la part més vella on hi ha escales per anar a 

unes aules. Cal però millorar l'aspecte de la senyalització per a les persones invidents en 

els edificis públics. 

Un cas concret d'edifici accessible és el Museu de la Pell el qual està adaptat a les 

necessitats de les persones grans, ja que hi ha ascensor i rampa per accedir al recinte, o el 

Mercat, en el que trobem ascensors interiors. 

Es duen a terme actuacions municipals per continuar la millora d'aquest aspecte de la ciutat; 

els recintes del Patronat d'Esports és accessible i en tots els recintes hi ha lavabos i 

calefacció només en algunes instal·lacions. El servei de Mercat i Via Pública explica que 

s'ha fet una reforma del Mercat municipal en els exteriors i les voreres que l'envolten, fent-

les més amples, entrades amb baranes i rampes més accessibles amb jardineres a l'exterior 

que fan l'entorn més agradable; a més, s'ha eixamplat la vorera sud del carrer Virtut i la 

vorera del carrer Joaquim de Vedruna, a més de comptar amb dos ascensors, tot i que un 

d'ells no és accessible i té un espai d'espera molt reduït i pròxim a l'escala. A l'exterior 

d'aquest mateix edifici, s'hi ha instal·lat un mòdul de formigó amb la funció d'emprovador, 

eliminant així la formació de cues en el lavabo el qual feia la funció d'emprovador. La millora 

de les condicions del Mercat és contínua, ja que la participació del consumidor en propostes 

de millora o suggeriments ho fan a través dels paradistes, i aquests al responsable del 

Mercat qui ho parla amb la tècnica de l'Ajuntament. 

El departament de Cultura explica que l'activitat “Cultura en Família” es duu a terme en 

el museu, ja que així es facilita les zones d'aparcament. A més, els horaris de venda 

d'entrades són molt amplis i en una zona en què les persones poden esperar assegudes, 

amb tot, també existeix el servei del Telentrada encara que cobra comissions a l'entitat i el 

comprador. 

Finalment, el departament de Joventut informa que s'ha equipat el Saló de la Infància amb 

bancs per poder descansar. 

Arran de les entrevistes amb els tècnics, han sorgit dues propostes interessants que cal fer 

esmena; la primera és la necessitat d'instal·lar seients al vestíbul del Teatre Municipal, ja 

que es fan cues en els actes familiars o en espera d'entrar al teatre i caldria una millor 

senyalització dels lavabos de la planta baixa del teatre, no tothom sap que hi és. I l'altra és 

l'habilitació de carros de la compra petits en el Mercat per poder circular a l'interior del 

mercat amb l'opció de què es puguin pujar al pàrquing (amb moneda). 
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5.1.11 Lavabos públics 

La disponibilitat de lavabos públics nets, ubicats estratègicament, correctament senyalitzats, 

accessibles per als discapacitats, es considera una característica important amigable 

amb l'edat. 

Els tècnics són conscients que, tot i que hi ha banys públics als principals parcs de la ciutat 

com el Garcia Foses, el del Xipreret, el de l'Estació Vella i al Passeig Verdaguer, hi ha 

mancances de lavabos públics, i mantenir nets els que hi ha ara suposa un cost elevat, els 

que hi ha ubicats a les places no estan gaire ben cuidats o estan tancats. 

Tenint present que és important que les persones grans disposin de serveis públics, es 

reforça l'existència d'aquests en els actes de festa major a través de la instal·lació de 

lavabos químics. 

Va quedar pendent d’ instal·lació dos banys públics, un es tenia projectat a la plaça de la 

Creu i l’altre a la plaça Joan Bas però a causa de les queixes dels veïns no es va 

poder instal·lar. 

5.2 Mobilitat i Transport públic 

La importància del transport en la ciutat recau en el fet que és un factor clau que determina 

la participació social i cívica i l'accés als serveis comunitaris i de salut; per això té un 

impacte en el benestar subjectiu i objectiu de les persones grans. 

L'accessibilitat física i econòmica al transport públic és, sens dubte, un dels determinants de 

l'envelliment actiu. 

5.2.1 Accessibilitat econòmica 

Les despeses que suposa el transport públic és un factor significatiu que impacta en la 

facilitat per part de les persones grans per accedir-hi o no. 

És per aquest motiu que en aquesta variable s'ha mesurat si la despesa que suposa per a 

les persones grans el transport públic és accessible i si les tarifes del transport es mostren 

d'una forma clara i no enganyosa. 

Des de l’ajuntament d’Igualada s’emeten els carnets d’autobús per a persones grans en 

dues modalitats: un que té un descompte en el transport del 100% i l’altre del 50%. El tipus 

de carnet està en funció dels ingressos econòmics de la persona. 

Els tècnics entrevistats, essent conscients de la importància de l'accessibilitat al transport 

públic, valoren molt positivament l’existència del bitllet d'autobús integrat d'una zona que 

inclou la circulació pels tres municipis d'Igualada, Vilanova del Camí i Santa Margarida de 
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Montbui. En el cas del bitllet senzill, a més, es va prendre la mesura que el seu cost no 

augmentés de 1,50€ pactant-ho amb l'empresa Masats, la qual té la concessió del transport. 

Pel que fa les actuacions dels organismes municipals, cal destacar que per part del 

departament de cultura s’ha signat un conveni amb el FFCC en el que s'ha afavorit el bitllet 

de transport integrat dels FFCC i l'autobús urbà amb l'entrada al Museu. A més, també es 

disposa d'un bitllet especial de grup (10 persones) integrat amb FFCC i l'autobús urbà amb 

visita al cementiri nou. Totes aquestes mesures, faciliten l'accessibilitat al Museu i al 

Cementiri. 

5.2.2 Freqüència de pas i fiabilitat 

En aquesta variable s'ha investigat sobre la confiança i la freqüència del transport públic. 

La freqüència del transport públic és confiable, essent aquesta de cada 20 minuts els dies 

feiners, i es compta amb un servei de transport públic els dies festius, essent de 30 minuts 

la freqüència en aquests dies. Els tècnics expliquen que no existeix servei de transport 

públic nocturn. 

Pel que fa les actuacions respecte a la freqüència de l'autobús, es compta amb diverses 

línies urbanes finançades per l'Ajuntament i una línia interurbana finançada per la 

Generalitat. Respecte a les línies urbanes es compta amb una línia urbana interior, una altra 

exterior, la línia transversal de Santa Margarida de Montbui i la línia transversal de Vilanova 

del Camí, la línia urbana dels festius i dues línies més de reforç escolar. 

5.2.3 Punts de parada 

En aquesta variable s'ha mesurat aspectes com la facilitat per arribar a destinacions 

vinculades amb serveis bàsics com hospitals, centres de salut, parc públics, centres 

comercials, bancs i centres cívics. 

Els tècnics entrevistats, mostren que Igualada té una bona xarxa de transport urbà, ja que 

es pot arribar a destinacions distanciades en punts diversos de la ciutat, per exemple al 

centre on hi ha forces serveis administratius i bancs, punts més allunyats com l'Hospital o 

d'altres com el Patronat d'Esports Municipal i s’afavoreix l'accés a les instal·lacions. 

Algunes de les actuacions que s'han dut a terme per continuar treballant en la millora de la 

xarxa de transport públic són l'ampliació d'una parada extraordinària per tal de facilitar que 

els avis o àvies que acompanyen als néts o netes al Saló de la Infància hi puguin accedir i la 

parada que les línies urbanes efectuen en el nou campus Universitari. 

5.2.4 Serveis especialitzats  
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En aquesta variable s'investiga sobre la suficiència de serveis de transport especialitzats per 

a les persones grans. 

Malauradament, els tècnics expliquen que Igualada com a municipi inferior a 50.000 

habitants no té l’obligació de tenir transport adaptat i en tot cas, recau en el Consell 

Comarcal tal gestió. 

5.2.5 Conductors 

S'ha mesurat l'amabilitat dels conductors i el respecte que aquests tenen per les normes de 

trànsit, així com el que mostren davant les necessitats de les persones grans, com ara no 

fer aturades brusques o no circular a excessiva velocitat, esperar-se a què tots els 

passatgers estiguin a lloc. 

Els tècnics lamenten que, sovint, els conductors no tenen en compte a les persones grans 

en la seva forma de conduir, ja que, efectivament, circulen a alta velocitat o efectuen 

aturades brusques en les parades. A més, el temps d'espera a la parada per part del 

conductor s'avalua com a breu, ja que no dóna temps a poder accedir a l'autobús, i la 

parada en la destinació no sempre és a prop de la vorera, el que dificulta que les persones 

grans hi puguin accedir perquè han de fer un esforç per pujar a l'esgraó de l'autobús. 

5.2.6. Parades i estacions 

Les parades i les estacions del transport públic són estructures importants dins de la 

dimensió transport perquè han de reunir una sèrie de característiques que facilitin el seu ús. 

S'han de trobar ubicades pròximes als habitatges de les persones grans, han de ser 

accessibles, això és, amb rampes, plataformes adequades, lavabos públics, han d'estar 

netes, ben il·luminades, amb refugis contra el mal temps, etc. 

En les entrevistes s'ha observat que a Igualada es compta amb 55 parades però, 

malauradament, tan sols 27 compten amb marquesina, no totes les parades del bus tenen 

banc per seure ni marquesines perquè no hi caben a les voreres de tots els carrers. En 

algunes de les parades la voravia es troba al nivell de carril de circulació amb la qual cosa 

no és necessària la plataforma avançada. 

Durant les entrevistes, s'ha detectat que una bona proposta seria instal·lar una plataforma 

avançada de formigó en aquelles parades que ho necessitin a causa de la dificultat de 

l'autobús per estacionar al costat de la vorera. 

5.2.7 Taxis 
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El fet de comptar amb un servei de taxis efectiu, facilita l'ús del transport en casos en els 

quals l'ús del transport públic, per necessitats com la urgència o el desplaçament fora dels 

horaris d'oferta d'aquest, és dificultós. 

Per investigar sobre aquesta variable s'ha demanat informació sobre els preus, les tarifes, 

els possibles descomptes, etc.; a més, de demanar sobre l'accessibilitat i l'espai per cadires 

de rodes o caminadors. 

Com a resultat de les entrevistes, s'ha fet palès que Igualada compta amb 18 concessions 

de taxi i un adaptat, a més de trobar tres parades de taxi a Igualada i unes tarifes unificades 

que es poden consultar a la web de l'Ajuntament. 

Trobem una iniciativa privada on el taxi fa un preu més assequible a les persones que volen 

que se’ls porti la compra des del mercat a casa. 

5.2.8 Transport públic urbà 

Aquesta variable mesura els serveis de transport comunitari, incloent-hi conductors 

voluntaris i serveis regulars d'anada i tornada, disponibles per portar a les persones grans a 

esdeveniments i llocs específics. 

Els tècnics informen que no comprenen la prohibició de l'ús del transport escolar per part de 

les persones grans, ja que, molt sovint, les línies escolars circulen buides. 

S’ha plantejat crear un bitllet de transport anomenat T-Comerç però encara s'està valorant, 

es té la intenció de fer-ho com a promoció i no com a compra d'un tiquet de bus diferent. 

5.2.9 Informació  

S'ha de garantir que la informació sobre les opcions de transport arriba a totes les persones 

grans i que aquesta informació es comprèn amb facilitat. 

Els tècnics valoren negativament les expenedores de bitllets integrats, ja que detecten que 

són complicades d'utilitzar, a més la informació de les rutes i els cartells informatius a les 

parades i els díptics no és fàcil d'entendre, concretament el plànol és difícil d'interpretar i 

moltes persones grans tenen dificultat per entendre quina parada han de triar. 

Una altra màquina dificultosa per la seva comprensió, és la màquina de la zona blava. 

Les persones que viuen a fora de la Conca d'Òdena no saben si el bus i els FFCC estan 

integrats en un mateix bitllet. 

Les actuacions que els organismes municipals duen a terme, són diverses. Com a solució a 

la dificultat d'entendre el recorregut i les parades s'han instal·lat uns panells informatius 



25 
 

d'arribada d'autobús, alguns d'aquests compten amb la il·lustració del plànol del recorregut 

de l'autobús. 

S’ha fet un mapa de corbes d'accessibilitat al transport, en l'aspecte de distància a recórrer 

del mateix habitatge fins a la parada de l'autobús, en el que s'hi detallen en forma de corbes 

de nivell les parades i la distància entre elles. 

5.2.10 Camins 

Per obtenir la informació necessària sobre aquesta variable, s'ha demanat informació sobre 

l'estat de conservació dels camins, l'amplitud d'aquests, la il·luminació amb la qual compten, 

la coherència i claredat de la senyalització. A més, s'ha entrevistat als tècnics sobre la 

regulació del flux vehicular, i el nivell d'exigència del compliment de les normatives de 

circulació. 

Les entrevistes revelen que el problema principal amb què es troben els ciutadans 

d'Igualada respecte a aquesta variable, són les obstruccions en la via pública que 

impedeixen la lliure circulació o un flux vehicular adequat. El moment crític es dóna a les 

hores punta de les sortides i entrades escolars perquè molts pares o mares que 

acompanyen als fills a l'escola estacionen de forma indeguda als vorals o paren a la 

carretera. Aquest conflicte, segons els tècnics, pot ser degut a una manca de civisme o 

sensibilització de la població. 

Com actuació directa per abordar la manca de civisme s'ha elaborat el pla de civisme de la 

Diputació de Barcelona que actualment es comença a posar en marxa per part dels 

responsables polítics. A més, per tal de millorar el flux vehicular, el departament de Medi 

Ambient explica que des del 2002 cada setembre es realitza la setmana de la mobilitat 

sostenible i segura en què es promou l'ús del transport públic i dels vehicles no motoritzats. 

A més, sempre hi ha actuacions permanents, ja que existeix una adhesió a la Unió Europea 

en què es treballa per objectius que s'han de complir. Concretament, els Equipaments 

Cívics, juntament amb el departament de Medi Ambient, van dur a terme dos cursos de 

conducció eficient a l'Espai Cívic i es van ocupar totes les places. 

Una proposta interessant sorgida des de les entrevistes als tècnics és fer campanyes de 

sensibilització que haurien de promoure des del departament de Mobilitat i Transport per 

augmentar les actituds i conductes cíviques. Cal també educar en utilitzar poc el cotxe i anar 

més a peu. 

5.2.11 Estacionament 
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La disponibilitat d'espais d'estacionament preferencial per persones d'edat i persones amb 

discapacitat a prop dels edificis, juntament amb espais designats per l'ascens i descens de 

vehicles, es considera una característica amigable amb les persones grans. 

Les institucions municipals duen a terme una sèrie d'actuacions com la prioritat 

d'estacionament per a persones amb mobilitat reduïda dins la pista de l’Ateneu quan hi ha 

un acte al teatre per afavorir l'accessibilitat d'aquelles persones que ho necessitin. 

A Igualada les persones amb mobilitat reduïda que tenen la targeta d’aparcament tramitada 

poden estacionar sense cost a les zones blaves. 

Amb la voluntat d'ampliar la quantitat d'estacionaments a la ciutat s’han fet sis zones 

blanques o d’estacionament gratuït, per exemple l'aparcament de Cal Carner dóna cabuda a 

150 vehicles. 

Els tècnics informen que a l’hora de fer carrers per als vianants o places s’ha creat un 

conflicte amb els veïns que valoren la pèrdua de places d’estacionament. Per exemple, al 

barri de Sant Agustí es van perdre 60 places d'estacionament. 

Una altra zona d'aparcament conflictiva a la ciutat és la del Passeig Verdaguer, ja que, una 

vegada el conductor ha estacionat, sortir del vehicle no és segur ni per un costat (circulen 

els altres vehicles) ni per l'altre (la vorera està plena d'arbres i pot provocar caigudes). 

Arran de les entrevistes ha sorgit una sèrie de propostes per part dels tècnics, com la de 

revisar la quantitat d'aparcaments reservats per persones amb necessitats especials i l'ús 

real que se’n fa per tal de poder ampliar el seu ús a altres persones, com persones que han 

patit alguna lesió i tenen la mobilitat reduïda, o persones que acompanyen als nens a 

l'escola. Un altre suggeriment és la idea de reservar zones d'estacionament per a persones 

grans en centres de salut. 

5.3 Habitatge 

L'habitatge és un dels pilars bàsics de l'estat del benestar, garantir l'habitatge a totes les 

persones i tenir presents aquells col·lectius especialment vulnerables ha de ser una de les 

línies bàsiques d'actuació. 

Tan important és l'habitatge com el fet que es pugui accedir amb facilitat als serveis bàsics 

des de l'habitatge propi per tant, hi ha d'haver facilitat per estar connectat amb l'entorn i la 

ciutat. 

5.3.1 Accessibilitat econòmica 

En aquesta variable s’avalua si l'accés a l'habitatge en termes econòmics és garantit per a 

totes les persones grans en igualtat de condicions. 
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Els tècnics entrevistats valoren que hi ha hagut un descens dels lloguers en habitatge a 

Igualada, a més de disposar de diferents ofertes amb preus per a diverses condicions 

econòmiques. A més, opinen que el col·lectiu de persones majors de 65 anys és el preferit 

pels propietaris, ja que és un col·lectiu valorat com a fiable. Amb tot, també volen fer palès 

que el mercat privat immobiliari no té suficient sensibilitat cap aquest col·lectiu i que cal 

vetllar perquè no es produeixin abusos. 

Des dels organismes públics municipals es té en compte que les persones majors de 65 

anys són un col·lectiu preferent en rebre suport econòmic en forma d'ajudes per a 

l'habitatge, és per aquest motiu a més que es duen a terme diverses actuacions. 

La Promotora Igualadina Municipal d'Habitatges (PIMHA) dóna moltes facilitats per accedir 

a habitatges de lloguer. Ha detectat que el col·lectiu de persones grans que té necessitat 

d'un habitatge de lloguer encaixa en el perfil d'habitatges que ells mateixos ofereixen, molt 

sovint la persona gran que sol·licita un immoble ho fa de forma individual o com a parella 

matrimonial; amb la qual cosa la mida dels immobles de Pimha és perfectament adequada. 

És per això que vol oferir aquests habitatges que inicialment eren per als joves a les 

persones grans. 

La persona gran que sol·liciti l'habitatge a PIMHA té l'avantatge que li fan un 

acompanyament durant tot el procés burocràtic. 

La Borsa de Lloguer Social, en la que malgrat que els lloguers són més baixos, els 

propietaris es mostren satisfets perquè PIMHA funciona com intermediari entre el llogater i 

el propietari. Una de les condicions per tal de vetllar l'accés al lloguer per part de persones 

amb escassos recursos és que el preu del lloguer no pot superar el 30-35% dels ingressos 

del llogater. 

A banda de les actuacions descrites pels tècnics, s'han fet les següents propostes davant 

de les problemàtiques detectades: 

• En els blocs d'habitatges ViuB, s'ha proposat crear l'opció d'abaratir les despeses de 

l'usuari en funció de si la persona vol determinats serveis o no (bugaderia, neteja, per citar-

ne alguns). 

• En el procés burocràtic de lloguer d'un habitatge, seria necessari que algunes persones 

grans comptessin amb un suport d'assessoria; es podria crear una bossa de voluntaris que 

realitzessin aquest acompanyament assegurant-se que no existeix un abús cap a la persona 

gran. 



28 
 

• En altres indrets, existeixen les cooperatives d'habitatge en cessió d'ús, la qual cosa és 

una alternativa a la propietat i al lloguer. En aquesta entesa la propietat de l'immoble és de 

la cooperativa i les sòcies fan una aportació. 

5.3.2 Serveis essencials bàsics 

En aquesta variable es mesurarà l'abast als serveis essencials (llum, electricitat, gas, per 

citar-ne els principals) per part de les persones grans. 

Els tècnics han valorat que els tràmits burocràtics que comporta donar-se d'alta a algun 

servei són complicats i és necessari crear un sistema més senzill. S'ha detectat també la 

indefensió per part d'algunes persones grans davant l'abús d'algunes companyies. 

Com a actuació el departament de Medi Ambient i Serveis Socials aborda la pobresa 

energètica a través del pacte social en què s'ha realitzat un repartiment de bombetes i 

airejadors d'aigua a molts habitatges de persones en situació de vulnerabilitat que tenen un 

servei d'atenció domiciliària i famílies que són ateses per Serveis Socials i Càritas. 

Paral·lelament es van fer xerrades sobre estalvi energètic adreçades als professionals que 

van als domicilis i a les persones usuàries dels serveis socials bàsics. 

En aquest cas s'ha fet una proposta davant de les valoracions anteriorment descrites: 

• Davant la necessitat de vetllar per tal que la persona gran es mantingui informada de 

quines són les tarifes reals de les companyies de llum, la d'aigua, les de telefonia, entre 

d'altres, ja que molt sovint apliquen tarifes abusives o les persones grans signen contractes 

enganyosos. 

5.3.3 Modificacions 

En la variable modificacions es mesura la facilitat per dur a terme modificacions en 

l'habitatge segons les necessitats de les persones grans. Als tècnics entrevistats se'ls ha 

demanat informació sobre la facilitat per accedir a les modificacions de l'habitatge a escala 

econòmica, l'oferiment d'assistència financera per dur-les a terme i en tot moment es tenen 

en compte les peticions derivades de les persones grans i les seves necessitats. 

Els tècnics han coincidit que la modificació dels habitatges és un repte, ja que existeix una 

massificació d'obra construïda en tot el terme municipal i els habitatges del nucli urbà són 

antigues amb la qual cosa requereix una gran inversió econòmica per tal de reformar-les. 

Alguns tècnics fan palès la necessitat de remodelar els habitatges més vells per tal de fer 

els espais de la ciutat més oxigenats. 

Un dels problemes que s'ha detectat pel que fa a modificacions per tal de fer l'habitatge més 

accessible és la dificultat a l'hora d'instal·lar un ascensor, ja que, molt sovint, existeixen 
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dificultats d'espai, d'estructura o, a vegades, normativa urbanística. Tal idea és sostinguda 

per l'OAC, ja que va realitzar molts tràmits per a les subvencions d'instal·lació d'un ascensor 

en diversos habitatges del Barri de Sant Agustí i constata que tal modificació és molt 

costosa. 

Una actuació feta respecte a aquesta dificultat és la instal·lació d'ascensors exteriors en els 

blocs d'habitatges de protecció oficial del Barri de Montserrat, els quals són un total de sis. 

5.3.4 Manteniment 

En aquesta variable s'ha mesurat l'accessibilitat pel que fa a despeses per al manteniment 

de la llar, si els proveïdors de serveis de manteniment estan degudament qualificats i 

finalment l'estat de conservació dels habitatges. 

Els tècnics detecten moltes dificultats per part de les persones propietàries en fer el 

manteniment de la llar; a més, en les zones en les quals el lloguer és més econòmic, els 

habitatges estan en pitjor estat i, per tant, requereixen més manteniment. 

Alguns propietaris que han volgut dur a terme arranjaments pel manteniment de l'habitatge 

a través de subvencions, s'han fet enrere per la complicació que suposa tramitar el Certificat 

de l'Informe d'Avaluació de l'Habitatge 

Una de les actuacions que s'han dut a terme respecte al manteniment dels habitatges ha 

estat la Llei de Barris a través de la qual cada any es convoca una subvenció per 

arranjaments d'instal·lacions comunes (elevadors, per citar-ne alguna) i d'eficiència 

energètica (finestres amb tancaments adequats, per citar un exemple), a més de 

subvencions per facilitar l’obertura de nous comerços o remodelar els ja existents. 

La proposta que s'ha realitzat per tal d'abaratir el manteniment de l'habitatge, consisteix a 

crear un Pla d'Ocupació propi de l'Ajuntament amb l'objectiu de fer arranjaments 

domiciliaris. El pressupost, però, no pot ser d'organismes externs com la Generalitat o el 

SOC, ja que en aquest cas només es pot destinar a arranjaments en la via pública, per tant 

s'hauria de comptar amb el pressupost municipal. 

5.3.5 Opcions d’habitatge 

En aquesta variable s'ha fet referència al ventall d'opcions adequades per a les persones 

grans i el nivell d'informació del que disposen respecte a aquestes opcions. 

S'ha valorat molt positivament l’existència dels pisos ViuB, ja que estan especialment creats 

per a les necessitats de les persones grans, tant pel que fa a serveis que s'ofereixen com 

pel que fa a disseny. El projecte ViuB compta amb dos blocs d'habitatges, ViuB1 compta 
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amb seixanta-sis habitatges i ViuB2 amb setanta-u. Amb tot, es valora negativament l'elevat 

cost del lloguer d'aquests habitatges. 

5.4 Participació social 

La participació social està estretament vinculada amb la salut i el benestar, és fonamental 

en la vida de la ciutat per seguir connectat amb l'entorn, evitant l’aïllament i els problemes 

de salut que comporta. 

Els resultats de la valoració per part dels tècnics revela que, malauradament, Igualada no té 

integrada la cultura participativa, ja que, per una banda, l'Administració pública no demana 

l'opinió del ciutadà i, per altra banda, el ciutadà es mostra queixós i no és suficientment 

proactiu. 

S'ha detectat que els canals de participació ciutadana en general no estan suficientment 

dibuixats i caldria estimular aquesta participació en forma de processos participatius però 

fins al moment, tal qüestió segueix sent un repte. 

5.4.1 Accessibilitat als esdeveniments i activitats 

S'ha valorat l'accessibilitat a les activitats de la ciutat en termes d'accessibilitat física als 

edificis on se celebren els esdeveniments, la distància física a recórrer als esdeveniments, 

la seguretat a la nit en els trajectes fins al domicili i l'adaptació dels espectacles a persones 

amb dificultats auditives o visuals. 

Els tècnics entrevistats valoren que les seus per a esdeveniments i activitats són de fàcil 

accés amb transport públic (espai cívic, casal de passeig, teatre Ateneu Municipal, museu 

...), però que, per contra, la majoria d’esdeveniments i activitats es troben situats al centre 

de la ciutat i la zona nord, on tan sols trobem el Patronat d’Esports i l’Estadi Atlètic, queda 

mancada de serveis i activitats. 

Per altra banda, en la informació escrita dirigida al ciutadà sobre les activitats que es fan a 

la ciutat els falta l’anagrama de local accessible. Val a dir que, d’entrada tots els locals 

públics haurien de ser accessibles. 

5.4.2 Accessibilitat econòmica 

En aquesta variable s'ha valorat l'accessibilitat de preus per majors de 65 en les entrades a 

esdeveniments i sense costos addicionals com el transport. 

Els tècnics entrevistats informen que les persones grans compten amb descomptes 

específics per a majors de 65 anys en el Teatre Aurora, al Teatre Municipal Ateneu, al 

Patronat d'Esports Municipal i descomptes en el Transport Públic a través del bitllet integrat 

T-10 Jubilat. 
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Amb tot, s'ha observat un cert increment dels preus, ja que les entrades al teatre i 

abonaments van disminuir el 2013 però sembla que el 2014 s’ha tornat a incrementar, la 

qual cosa pot influir en un descens de la participació social; com és en el cas dels “grups de 

menopausa” que s’oferia en els Centres cívics que eren gratuïts i actualment s'ha de pagar 

una quota reduïda la qual cosa ha fet minvar la participació en ells. 

No es contempla que les persones grans o amb discapacitat que necessiten anar 

acompanyades tinguin una reducció de preu per l’entrada d’acompanyant. Potser podria ser 

una proposta per als serveis municipals. 

El Patronat d’Esports sí que seria un exemple d’aquesta proposta, ja que si una persona 

necessita acompanyant, per anar a la piscina, se la deixa entrar sense pagar tiquet. 

Una de les actuacions que els organismes municipals duen a terme és un descompte del 

20% als majors de 65 anys per actes programats des de l'Ajuntament. 

Una de les propostes que s'ha llençat davant la problemàtica per mantenir els descomptes 

és la següent: 

• Per les companyies d'espectacles que provenen de fora d'Igualada és més dificultós fer el 

descompte, ja que tenen més despeses 

5.4.3 Ventall d’esdeveniments i activitats 

S'ha valorat la varietat de públic que atrauen els esdeveniments organitzats i la participació 

intergeneracional en aquests. 

S'ha valorat positivament l'oferta d'activitats a la ciutat i, malgrat que algunes compten amb 

més participació que d'altres, en general els nivells de participació són bons. Per contra, 

s'ha observat una mancança d'activitats intergeneracionals i activitats destinades a 

persones en risc d'exclusió social. 

S'ha observat un augment d’iniciatives en la població per crear associacions i grups o 

associar-se als que ja existeixen, com és el cas el grup de dones de les tardes del dimecres, 

el Sindicat de pensionistes i jubilats de CCOO, el Casal d'Avis de Fàtima i l'Associació de 

Gent Gran d'Igualada, a més dels clubs sèniors d'entitats com la Unió de Ciclistes 

d'Igualada, el Club Natació d'Igualada. Aquest fenomen té a veure amb el fet que la crisi ha 

fet minvar els recursos i davant de la dificultat que suposa per a moltes entitats o persones 

seguir amb la seva activitat, moltes més persones s'hi han involucrat. 

Les actuacions des dels organismes municipals són diverses, com les passejades que es 

realitzen des dels equipaments cívics per a dones de més de 55 anys, el cineclub que té el 

seu origen en un grup d'amics aficionats al cinema i fan actes relacionats amb el cinema o 
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la Biblioteca de la Memòria en què mitjançant persones voluntàries que realitzen tertúlies i 

recullen informació per conservar patrimoni històric, per citar-ne algunes. Ig-nova, per la 

seva banda, té en compte les necessitats de les persones que entren en el període de la 

jubilació i ofereix activitats per a assessorar a aquelles persones que es troben en aquest 

període de vida. A banda, es realitzen iniciatives privades des de diferents comerços o 

locals com Artèria, Hot Blues, botigues d'artesania i treballs manuals; tals iniciatives ajuden 

a fer que les persones de diferents edats participin en un mateix acte. 

A causa de la crisi, hi ha hagut alguns projectes que han quedat aturats per manca de 

pressupost, com és el cas del programa "Mà estesa" que consistia a crear un espai 

polivalent a l’antic Escorxador Municipal en el qual si poguessin dur a terme activitats com 

dansa, teatre, música, etc. Actualment, tan sols hi ha en funcionament l’espai polivalent i la 

caseta del vigilant de l’Antic Escorxador està rehabilitada com a Refugi del Camí de St. 

Jaume, i del Camí Ignasià. Va quedar tan sols com una proposta la part del programa 

d’ubicar en el mateix espai l’Escola de Música, l'escola d'Art, un auditori musical i un alberg 

de joves. 

5.4.4 Instal·lacions i entorns 

En aquesta dimensió s'ha valorat l'accessibilitat de les instal·lacions i l'equipament 

d'aquestes per tal de fomentar la participació de persones amb necessitats especials o que 

requereixin cura. A més, s'ha investigat sobre la varietat d'espais (escoles, biblioteques, 

jardins, parc, etc.) que acullen esdeveniments per a les persones grans. 

La valoració per part dels tècnics denota que es detecta que hi ha persones que 

possiblement no acudeixen als esdeveniments per temor a no poder accedir-hi amb facilitat. 

Per contra, es valora molt positivament l'espai de la Biblioteca i l'Escorxador, ja que ambdós 

són espais molt polivalents en els que s'hi duen a terme diferents activitats, a més del 

Museu en què des del pla de millora del Barri de Sant Agustí també es duen a terme moltes 

activitats o el mateix Teatre Municipal. 

Una de les actuacions que s'ha intentat dur a terme és el projecte en l'edifici de l'antiga 

Cotonera, a causa de la manca de pressupost aquest projecte ha quedat aturat però 

actualment s'està reformant aquest espai amb la qual cosa possiblement es plantegi de nou 

la creació d'un espai polivalent en aquest edifici. 

5.4.5 Promoció de les activitats 

En aquesta variable s'ha abordat la necessitat de difondre correctament les opcions 

d'activitats que la ciutat oferta, la promoció que se'n fa per tal de participar-hi a través d'una 

bona comunicació mitjançant el transport, l'accessibilitat física als espais, entre d'altres. 
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Els tècnics han observat que una de les dificultats per promoure correctament les activitats 

és la manca de conciliació entre l'horari laboral i l'horari escolar, ja que molt sovint algunes 

activitats tenen una assistència massiva com és el cas de les franges de 7 a 9 del vespre. El 

Patronat d'Esports també es troba amb dificultats per tal d'adequar els horaris dels 

esdeveniments que organitza a les necessitats de totes les franges horàries. 

Respecte a la difusió, han valorat que actualment un dels canals de comunicació amb el 

ciutadà és a través d’Internet, amb la qual cosa moltes persones grans en queden exclosos 

ja sigui per manca de coneixements respecte a la xarxa com per manca d'accés a 

ordinadors i Internet. 

S’observa pel que fa al Teatre Municipal que si es fidelitza a les persones grans, tenint en 

compte que el públic diana sigui culte, el teatre té una part de l’assistència assegurada. Això 

fa pensar en la proposta de què a l’hora de fer les programacions teatrals es plantegés 

posar diferents opcions i triar les més votades per part d’aquest públic diana. 

5.4.6 Aïllament 

S'ha entrevistat als tècnics respecte a la temàtica de l’aïllament en les persones grans; en 

aquesta variable s'ha tingut en compte si s'estimula de forma suficient la participació a 

través de les invitacions personals a esdeveniments, la insistència que fan les entitats per 

tal de fomentar la participació dels seus membres en les activitats que organitzen, entre 

altres accions. 

Per la seva part, els tècnics afirmen desconèixer quines persones grans són les que no 

participen en les activitats però saben que les persones grans que es troben en situació de 

soledat no participen en les activitats de lleure amb gaire freqüència. 

Una de les accions que es porten a terme pel que fa l’aïllament de les persones grans és el 

projecte “Trenquem Barreres” en el Barri de Montserrat; aquest projecte en el barri de St. 

Agustí però no va tenir èxit possiblement per què era una fase molt inicial del projecte i 

manca de voluntaris. 

5.4.7 Foment de la integració comunitària 

S'ha avaluat el foment de la integració entre diferents grups d'usuaris i diferents grups d'edat 

gràcies a l'ús compartit de les instal·lacions. 

Els tècnics valoren positivament les activitats pròpies de cada barri les quals fomenten la 

xarxa de veïnatge, a més d'apreuar les que es duen a terme a tota la ciutat, ja que fomenten 

el sentiment de ciutadania. Amb tot, perceben que en els centres cívics no és habitual la 

trobada intergeneracional de persones. La majoria de les activitats van adreçades a un grup 

d’edat concret i a un col·lectiu concret com, per exemple: gimnàs per gent gran, anglès per 
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gent gran, ludoteca pels nens, no estan barrejats; també s'exposa el cas de l'Espai Cívic 

Centre el qual no ha pogut compartir activitats i instal·lacions amb les generacions més 

joves, degut possiblement a la ubicació propera de la Kaserna; com a exemple positiu de 

foment de la integració comunitària es descriu el cas del Centre cívic del barri de 

Montserrat. 

A Ràdio Igualada s'emetia un espai de tertúlia que dinamitzaven l'associació de gent gran 

d'Igualada però actualment ja no es fa aquest espai. 

Algunes de les mesures per estimular la integració comunitària i intergeneracional és la 

creació d'activitats intergeneracionals com els "tallers en família" els quals gaudeixen amb 

alts nivells de participació. Com a mesura, en aquesta línia, trobem la idea d’utilitzar les 

escoles públiques per realitzar activitats obertes per al ciutadà i que compleixin la funció 

d'espai cívic, la intenció és oferir un horari de 7 a 10 del vespre amb activitats com gimnàs, 

sala d'ordinadors, cuina, entre d'altres; així es promouria l'ús intergeneracional de l'espai. 

Un exemple d'això és l'hort de l'escola Emili Vallès gestionat per una persona gran, o el 

projecte “Apadrinem el Rec” de l’ Institut Joan Mercader en el que una persona gran 

col·laborava amb els alumnes. 

La xarxa de veïnatge és també un grup molt estimulant a l'hora de fomentar la integració 

comunitària, un exemple en seria l'associació de veïns i comerciants del Barri de Sant 

Agustí el qual és un equip molt actiu que molt sovint duu a terme les seves activitats en els 

espais que l'Escola Pia posa a la seva disposició. 

5.4.8 Participació ciutadana en la gestió municipal 

En aquesta variable s'ha abordat la participació de la ciutadania en les decisions de gestió 

municipal. 

Els tècnics informen que el consell de districte és l’espai participatiu on hi ha representants 

de totes les edats. En un futur hi ha intenció d'anar-los reconduint perquè puguin ser més 

operatius, més dinàmics i participatius. En els últims consells de districte s'ha conservat el 

sistema de funcionament però s'ha millorat l'organització de la convocatòria, fent un 

seguiment i acompanyament més directe de tots els participants i de la seva assistència. 

Les persones que participen en els consells de districte són nominals i escollides per sorteig 

i n'hi ha de totes les edats. 

A Igualada, s'han dut a terme diferents processos participatius estimulant així la participació 

ciutadana en la gestió municipal. Un d'ells és el que cita el departament de Medi Ambient, 

l’anomenada “l'Agenda 21” que consisteix en un pla d'acció realitzat l'any 1999 i 2004 amb 

la col·laboració de la Diputació de Barcelona que va consistir a realitzar una diagnosi 
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ambiental de la ciutat per la posterior elaboració del Pla d'Acció, en el procés de diagnosi es 

va comptar amb la participació ciutadana. Un altre exemple d'aquest tipus de processos 

participatius és el Pacte d'alcaldes i alcaldesses de la Unió Europea que va duu a terme 

l'any 2008 amb l'objectiu de reduir el consum energètic de la ciutat amb un termini de 

finalització en el 2020, procés que també va comptar amb la participació ciutadana. Per 

últim, també hi va haver el procés de debat per a la remodelació del Barri de Sant Agustí 

l'any 2008. 

5.5 Respecte i inclusió social 

Les persones grans poden experimentar situacions conflictives a causa de la manca de 

respecte, falta d'inclusió o reconeixement. Aquest fenomen és degut a una societat amb 

normes de conducta canviants segons la generació i absència de contacte intergeneracional 

que provoca cada vegada més, un augment de la distància entre generacions i per tant 

ignorància cap als canvis que suposa l'envelliment. Alguns factors importants que 

influencien en aquest fenomen és la cultura, el gènere, l'estat de salut i d’estatus econòmic. 

5.5.1 Comportament amigable dels serveis 

Pel que fa aquesta variable ens hem referit als comportaments i actituds que les persones 

grans reben per part dels serveis públics o privats en el moment de ser atesos. Algunes de 

les conductes i actituds irrespectuoses poden ser impaciència o infantilisme, i a la cara 

oposada, trobem comportaments respectuosos com els actes de cedir els seients o 

prioritzar la seva atenció en els serveis en els quals hi ha moltes persones, per citar alguns 

exemples. 

En les entrevistes als tècnics, s'ha apuntat que globalment no es té gaire present a les 

persones grans i que no se'ls dóna el valor que seria necessari, ja que molt sovint costa 

reconèixer el valor que tenen les persones grans per a la societat. En general, s'informa que 

el personal dels serveis a vegades mostren poc respecte vers les persones grans. En els 

espais públics a l'aire lliure, s'ha observat una manca de respecte cap a les persones grans 

que comparteixen l’espai amb els joves o infants que juguen a pilota, patinen o circulen amb 

bicicleta, i algunes persones grans han deixat de fer-hi trobades a causa del temor que els 

facin mal. 

Els tècnics informen que existeixen diferents actuacions destinades a combatre aquesta 

problemàtica. Des del Patronat d'Esports Municipal es manté una actitud de respecte i 

inclusió cap a les persones grans, ja que fan moltes activitats esportives destinades a elles i 

a les que hi apliquen descomptes; coincidint amb aquesta especial atenció que tenen cap a 

les persones grans, planifiquen dividir les activitats segons franges d'edat més específiques 

com activitats per 60 a 70 anys i de 70 a més edat. 
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Coincidint amb aquesta actitud de no englobar a totes les persones grans a dins d'un mateix 

grup en el Patronat d'Esports compten amb una figura professional que té la tasca 

d'assessorar a aquelles persones que per les seves característiques específiques (mobilitat 

reduïda, per exemple) els convindria més un altre tipus d'activitat més adequada a les seves 

necessitats. A més, en l'Espai Cívic Centre es duen a terme activitats per a persones amb 

menys autonomia, facilitant així la inclusió de totes les persones grans a les activitats 

ofertes. 

En els serveis municipals es procura, en tot moment, duu a terme actes de respecte com és 

el fet de crear activitats o xerrades especialment adreçades per aquest grup d'edat 

(descomptes al teatre, grups específics per edats a l'Espai Cívic Centre i el Patronat 

d'Esport, per citar-ne alguns). A banda dels serveis municipals, hi ha iniciatives privades en 

les que s'atén a les persones grans tenint en compte les seves necessitats especials com 

en el cas dels supermercats que ofereixen el servei de la compra a domicili. També, hi ha el 

cas de la Policia Local, que, si cal, acompanyen a la persona gran amb una unitat mòbil a 

recollir el cotxe que li ha pres la grua. 

La persona gran que va sola a fer tràmits, normalment no té a ningú proper que li faci suport 

i acompanyament, i durant les entrevistes, han sorgit diferents propostes. Pel que fa la 

manca de respecte cap a les persones grans tant per part del personal de servei com per la 

població en general, alguns tècnics apunten que, per una banda, caldria un tipus de 

formació específica per entendre les dificultats que una persona afronta i, per altra banda, 

campanyes de sensibilització per augmentar l'empatia de la ciutadania en general. 

5.5.2 Imatge de les persones grans 

S'ha considerat aquesta variable amb tal de contemplar si les persones grans apareixen en 

els mitjans públics de forma positiva i sense estereotips. 

Els tècnics de l'Ajuntament entrevistats expliquen que, malgrat que moltes entitats estan 

bàsicament formades de persones grans, és la mateixa entitat la que cobra visibilitat quan 

s'organitza algun esdeveniment i no les persones grans. Més concretament, apunten que la 

visibilitat de les persones grans en els mitjans de comunicació depèn de d’interès del negoci 

televisiu més que per un interès real per part dels medis. 

5.5.3 Família i espais intergeneracionals 

Mitjançant aquesta variable, s'ha volgut mesurar la inclusió específica de les persones grans 

a les activitats i esdeveniments organitzats a tota la comunitat, tenint en compte les 

preferències i necessitats específiques de cada edat. A més, en aquelles activitats 

pensades per gaudir “en família” les persones grans hi son incloses com a part important. 
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Les valoracions dels tècnics indiquen que tot i que les persones grans sempre són presents 

a les activitats organitzades per a la família, no es té en compte el paper específic de les 

persones grans. Les persones grans han assumit un gran protagonisme com a cuidadors en 

els sistemes familiars actuals i aquest rol, és un referent molt important per als néts i netes. 

Una de les actuacions municipals al respecte és la que coordina d’Institut Municipal de 

Cultura anomenada “Cultura en Família” el qual proposa un ventall d'activitats com tallers, 

visites, conta contes entre d'altres. Una altra de les actuacions intergeneracionals és 

l’ organització de caminades populars intergeneracionals per part del grup de lleure de 

muntanya La Clau; aquestes caminades són organitzades, a més, per una persona gran 

voluntària. 

Per la seva banda, el Patronat d'Esports Municipal, tot i que és conscient que en 

l'abonament familiar per accedir a les instal·lacions esportives com la piscina, només es 

contempla el parentesc mare o pare i fills i no avis, explica que la persona gran pot obtenir 

l'abonament de jubilat el qual fins i tot és més econòmic que el familiar. 

No es fomenta la barreja de generacions d’una forma conscient ni en les activitats que 

s’ofereixen ni de forma espontània. On hi ha barreja de generacions és on els avis fan de 

cangurs, com el parc de davant de l’Espai Cívic Centre o parc dels Maristes i s’ajunten les 

generacions. A la plaça de la Kaserna en canvi, només hi ha gent jove. Al parc del Sant 

Crist hi ha poca comunitat de gent gran, potser perquè, com en altres places, hi ha 

conflictes de les persones grans amb nens o joves. 

Els tècnics consideren que tot i que el rol dels avis de cuidador és molt valuós per a les 

famílies, caldria però que les mateixes persones grans, poguessin gaudir de forma més 

variada del seu temps d'oci. Per això proposen que, a banda d'exercir el rol de cuidadors, 

les persones grans puguin explorar els seus gustos, preferències i habilitats a través de les 

activitats que els organismes municipals o entitats privades proposen. 

5.5.4 Educació pública 

Aquesta variable té en compte la vinculació de les persones grans amb l'educació pública, 

tant si l'envelliment i els seus canvis és part del contingut dels currículums acadèmics com 

si les persones grans participen en les activitats escolars, ja sigui com a suport o com a font 

de coneixement. 

En les entrevistes als tècnics es fa palès que el coneixement sobre l'envelliment no és 

quelcom que es treballi des de les escoles i que, a més no es contempla d’una forma 

rigorosa la participació de les persones grans jubilades en les activitats escolars o com a 

font de coneixement i si es dóna és de forma puntual i esporàdica. 
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Actualment, no s’estan duent a terme actuacions específiques en l’àmbit educatiu, però els 

tècnics han fet diverses propostes enriquidores; com la d'incloure com a docents a la 

persona gran que té coneixements sobre alguna temàtica concreta gràcies a la seva 

experiència en algunes activitats de l'escola, o la d'oferir un catàleg de voluntaris sènior 

sempre que participin de programes municipals o de l'oferta escolar. 

5.5.5 Inclusió a la comunitat 

En aquesta variable s'ha valorat la inclusió a la comunitat en diferents sentits; s'ha demanat 

sobre la inclusió en la presa de decisions de la comunitat, el reconeixement de les persones 

grans pel seu passat i les aportacions presents per part de la comunitat i, finalment, s'ha 

investigat sobre la inclusió de les persones grans en un paper d'informants, assessors, 

actors i beneficiaris clau. 

Els tècnics informen que tot i que Igualada és un municipi que gràcies a la seva extensió 

mitjana permet fer una xarxa de suport gràcies a la comunitat i que des dels organismes 

municipals es duen a terme diferents actes, tal com s'ha esmentat anteriorment, no existeix 

una inclusió real. Tenen la percepció que hi ha moltes persones grans en situació de 

soledat, sense coneixement de quins actes es fan a la ciutat per poder-hi participar i que no 

acudeixen als centres cívics o casals per informar-se. 

Una de les actuacions que s'ha dut a terme i inclou a les persones grans en un paper 

d'informadors claus i actors involucrats de forma directa és el projecte “La Biblioteca de la 

Memòria” la qual va començar com una iniciativa per part d'algunes persones grans i, 

posteriorment, la Biblioteca Central d'Igualada s'hi va involucrar de forma directa. Els 

documents generats arran d'aquesta iniciativa són de gran valor perquè forma part de la 

història viva de la ciutat d'Igualada. El departament de cultura, a més, informa que es 

faciliten les activitats vinculades amb la memòria històrica de temes específics mitjançant la 

publicació de llibres que expliquen temàtiques de la guerra civil, dones treballadores a les 

fàbriques, remeis casolans, entre d'altres; en totes aquestes activitats els actors principals i 

la font de coneixement són les persones grans. 

Des de Sant Agustí, es va intentar dur a terme un curs d'autobiografies en el que s’havia de 

fer un àlbum biogràfic però no va poder realitzar-se a causa de diversos motius, un d'ells va 

ser la manca d'inscripcions. 

Una proposta enriquidora i interessant que ha sorgit durant les entrevistes és la creació 

d'un “Consell assessor de Persones Grans” al qual se'l podria consultar en les diferents 

propostes de millora dels barris o ells mateixos en podrien portar a terme alguna en el 

moment en què detectessin alguna necessitat de millora del barri. 
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5.5.6 Inclusió econòmica 

Aquesta variable mesura l'accés de totes les persones grans als serveis i esdeveniments 

públics, privats i voluntaris. 

Des de l’ajuntament d’Igualada s’emeten els carnets d’autobús per a persones grans en 

dues modalitats: un que té un descompte en el transport del 100% i l’altre del 50%. El tipus 

de carnet està en funció dels ingressos econòmics de la persona. 

Els tècnics valoren positivament algunes de les actuacions municipals que s'estan duent a 

terme per part dels organismes municipals i que faciliten la inclusió de les persones grans 

als serveis i esdeveniments de la ciutat. Una d'aquestes actuacions és la que el Patronat 

d'Esports Municipal duu a terme amb els descomptes d'accés a les piscines: per a persones 

majors de 60 anys és d'un 20%; per a persones majors de 65 anys, a més, poden gaudir de 

més descomptes en funció de la renda familiar i persones amb alguna discapacitat o en 

situació d'atur poden estar bonificats fins a un 99%. Si una persona necessita acompanyant 

per anar a la piscina, se’l deixa entrar i no paga tiquet. 

Una altra actuació és el repartiment de bombetes i airejadors d'aigua a molts habitatges de 

persones grans que tenen un servei d'atenció domiciliària i a famílies que són ateses des de 

Serveis Socials municipals i Càritas. 

No es contempla que les persones grans o amb discapacitat que necessiten anar 

acompanyades, tinguin una reducció de preu per l’entrada d’acompanyant. Potser podria ser 

una proposta a tenir en compte pels serveis municipals. 

5.5.7 Edatisme 

En aquesta variable s'inclouen aquells pensaments i aquelles actituds sostingudes per 

prejudicis socials respecte a les persones grans. 

Els tècnics reconeixen que a escala social els estereotips existeixen en totes les franges 

d'edat malgrat inconscients, en les persones grans això es trasllada a conductes 

d'impaciència cap a ells o infantilisme com seria el cas del baby-talking per exemple. 

5.6 Relacions de suport i ajuda mútua 

Les relacions de suport i el coneixement interpersonal són la clau del benestar i ajuden a 

combatre processos de dol, malaltia, i situacions difícils per a la persona que les afronta. És 

per això que les relacions humanes són de gran importància des d'una perspectiva de 

proximitat local. 

Cal abordar aquest tipus de relacions, ja que en les ciutats actuals els costums de carrer i 

de barri s'estan perdent a causa de diferents factors socials com són la mobilitat, la 

disminució del sentiment de pertinença a la ciutat i valors individualistes entre d'altres. 
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Aquests canvis socials no són els únics que influeixen en la possibilitat d'establir vincles 

entre els ciutadans de la ciutat, l'urbanisme també hi té a veure, ja que el disseny d'una 

ciutat que possibiliti els espais de trobada entre el veïnatge és una qüestió important. 

Molt sovint, quan es parla de relacions de suport i ajuda mútua pel que fa les persones 

grans, es tendeix a creure que aquesta relació és unidireccional; en el sentit que les 

persones grans són les úniques beneficiades d'aquest suport, oblidant que també són 

capaces d'oferir ajuda als altres. Això és així degut als prejudicis existents cap aquest sector 

de la població. 

5.6.1 Voluntariat 

S'ha investigat sobre el ventall d'oportunitats per a la participació de persones grans 

voluntàries en la vida de la ciutat. Concretament s'ha preguntat als tècnics sobre el correcte 

desenvolupament de les organitzacions de voluntaris, la infraestructura de què disposen, els 

programes de capacitació i la força laboral de voluntaris de la que disposa. 

Els tècnics entrevistats afirmen que la força del voluntariat és important i necessària per a la 

ciutat, ja que, per exemple, en les activitats culturals la seva aportació és imprescindible. 

Detecten que en el món associatiu i del voluntariat hi ha tasques encara molt segmentades 

per gènere, les dones acompanyen, cuiden i els homes encapçalen les entitats, formen part 

de les juntes i tenen tasques més directives. 

Amb tot, no sempre és possible canalitzar les demandes de fer de voluntari. Un cas és el del 

Consell Esportiu de l'Anoia en què compten amb una borsa de 300 a 400 persones que 

farien les funcions de monitors en el cas que es necessités personal en un dels 

esdeveniments organitzats. Un altre cas és el d'Equipaments Cívics, els quals reben 

persones que de forma voluntària s'ofereixen per fer tallers o activitats però, com que no 

tenen un projecte que reguli aquesta demanda, no se'ls pot donar resposta. 

Pensant específicament en l'abordatge de la solitud de les persones grans a través de les 

relacions de suport mitjançant el voluntariat, tenim el cas dels voluntaris que acudeixen a les 

residències de persones grans, ja que aquestes són les que corren un major risc d’aïllament 

i solitud. 

Precisament, pel que fa al voluntariat en residències, ha sorgit una proposta molt 

interessant per tal de potenciar les capacitats, habilitats i hobbies dels residents; consisteix 

a crear una bossa de voluntaris a través d'una associació (Atles, per exemple), els quals 

realitzin tasques d'acompanyament als residents a espais on es duguin a terme activitats 

(música, dansa, etc.) que siguin del seu interès. 

5.6.2 Veïnatge 
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Tal com s'ha explicat en la introducció, la xarxa de veïnatge és important per estimular les 

relacions de suport i ajuda mútua; ja que afavoreix el sentiment de pertinença a la ciutat i al 

barri, la vida de carrer i la coneixença interpersonal. 

Els tècnics entrevistats observen poca xarxa de comunitat però indiquen l'existència d'una 

xarxa informal de grups de persones grans que es troben a les places on hi ha teixit 

associatiu: barri Montserrat, barri de Fàtima, parc de Valldaura, al parc de Vallbona, al parc 

dels Set Camins i al del Bon Repòs. Lamenten, però, que les associacions de veïns són poc 

actives i s’acosten cada cop més a ser una associació de festes. 

Essent conscients que el bon veïnatge és molt important per la qualitat de vida de les 

persones en general, i el foment de les relacions de suport i ajuda mútua en concret, s'han 

llençat algunes propostes interessants. L'estimulació de treball comunitari i en xarxa en 

seria una d'elles; concretament es planteja el projecte RADARS el qual ja es duu a terme a 

Barcelona i té un gran èxit, també es comenta el projecte Trenquem Barreres, el qual es fa 

al Barri de Montserrat a través del grup de les Dones de les Tardes del Dimecres i es podria 

traslladar a altres zones de la ciutat com és el barri de Sant Agustí. 

5.6.3 Establiments amigables 

Un altre dels factors que influeix en el sentiment de pertinença a un barri i/o ciutat és 

l'amigabilitat dels establiments i comerços, els quals a més són una gran font de suport i 

ajuda a les persones que hi acudeixen. 

Els tècnics valoren positivament les botigues de proximitat, ja que fan una tasca de suport 

d'aquelles persones que hi acudeixen o que freqüenten la zona; uns exemples serien el 

Supermercat Can Ros o el Supermercat Rogers, alguns d'aquests comerços fan un 

acompanyament en la compra i tenen servei a domicili. S'ha detectat algun cas, però, de 

comerç que aprofita la confiança de la persona per aconseguir que aquesta faci més 

despesa. Amb tot, els beneficis d'una bona xarxa d'establiments amigables són molt grans; 

si la botiga petita coneix a la persona, està al cas de si compra una quantitat estranya o un 

producte que no pot menjar i fins i tot truquen a casa (del fill) per avisar de què ha demanat 

el seu familiar. Un altre exemple de beneficis d'una bona relació entre els comerciants i el 

ciutadà és la fira FINEART que es va fer per tota la ciutat, en la que es van editar unes 

postals antigues de carrers i places del barri per col·leccionar les quals es distribuïen als 

comerços i va donar peu a converses, entre la persona gran i el botiguer, que va agradar 

molt a les dues bandes. 

Una proposta que és beneficiosa per seguir fomentant aquesta actitud amigable entre els 

establiments i el veïnat és la promoció de l'acompanyament a la persona gran dins del 
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servei per part d'un dels treballadors d'aquest, assessorant-lo, oferint-li ajuda i interessant-

se pel seu benestar. 

5.6.4 Grups de suport formals i informals 

En aquesta variable es contempla la informació específica sobre els grups de suport, tant 

els informals això és, grups de suport provinents de cuidadors, veïnatge o amics; com els 

formals, els quals són grups de suport formats per entitats o empreses. 

Des de les entrevistes als tècnics de l'ajuntament, s'ha detectat que les parròquies i 

l’església són un gran aliat a l'hora de funcionar com a grup de suport informal, ja que 

compten amb un voluntariat dedicat a tasques de suport, per exemple els Visitadors de 

malalts que pertanyen a l’Església de la Sagrada Família, un altre grup de suport vinculat a 

l’Església és el grup de l'Església dels Caputxins que reparteixen aliments entre les 

persones que ho necessiten. A banda de l’Església, també trobem els grups de suport que 

es formen a través de la participació en centres Cívics o Casals, que estimulen la trobada 

dels diferents integrants dels grups de les activitats i l'establiment de relacions entre ells. 

Les actuacions que s'han destacat per part dels tècnics són l'existència de grups de suport i 

acompanyament des de diferents entitats del municipi. El Patronat d'Esports municipal 

informa de l’existència del cicle de passejades per a gent gran, impulsat per la Diputació de 

Barcelona, on quatre municipis s'uneixen i fan una passejada organitzada per un dels 

municipis. Quan aquestes passejades es fan en un municipi que no és Igualada, marxen 60 

persones aproximadament i quan es fa al nostre municipi l'excursió, la funció de guia la fa 

una persona gran voluntària. 

A l'Espai Cívic Centre, existeix un grup de suport al dol format per voluntaris el qual es 

reuneix un cop per setmana. Una altra font de suport és la Policia Local que, en els casos 

concrets de mort en carretera, s'encarreguen de donar la notícia i fan una tasca 

d’acompanyament immediat als familiars. 

5.6.5 Capacitació 

Tan important és que existeixi una xarxa de suport formal i informal a través del bon 

veïnatge, l'amigabilitat dels comerços i el voluntariat, com ho és la capacitació i 

l'accessibilitat a l'ocupació de les persones grans a través d'oportunitats post jubilació, la 

contínua formació al llarg de tota la vida i la capacitació en noves tecnologies. S'haurien de 

difondre i promocionar les oportunitats de treball voluntari per tal d'estimular que les 

persones grans continuïn vinculades amb l'entorn. 

Els tècnics són conscients de la gran importància que té per la societat actual el domini de 

les noves tecnologies, per tal que les persones grans no en quedin excloses, des de serveis 
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públics s’està oferint l’oportunitat a la gent gran d’entrar en el món de les noves tecnologies, 

tema pel qual estan molt motivades i insisteixen en el fet que els cursos tinguin continuïtat. 

Algunes de les actuacions al respecte per seguir fomentant-ho són els cursos bàsics i de 

continuació de noves tecnologies que es fan en els casals i centres cívics. A banda, per tal 

de seguir fomentant la capacitació i formació de les persones, Ig-Nova programa cursos i 

assessorament que incideixen en la recerca d'ocupació i millora de la formació. 

5.7 Informació i Comunicació 

Un bon sistema de comunicació i informació amb les persones grans és vital per tal que es 

mantinguin connectats amb l'entorn i així afavorir la participació cívica i social. Hem de tenir 

present que les tecnologies de la informació i la comunicació són un sistema en constant 

evolució i que, al mateix temps que són un medi pràctic de transmetre informació, poden ser 

una barrera per l'accés a la informació per part de les persones grans. 

5.7.1 Oferta d’Informació 

Cal garantir un sistema de comunicació per ràdio, diari i/o telèfon que arribi a cada persona 

interessada. En aquesta característica de la dimensió s'ha avaluat si el sistema d'oferta 

d’informació per part de l'Ajuntament és fiable i regular en la seva distribució, al mateix 

temps, que s'ha investigat sobre l'accessibilitat dels punts informatius per part de les 

persones grans. Aquests punts informatius haurien de basar-se en els espais físics i socials 

en què les persones grans participen més sovint. 

Els tècnics són conscients que hi ha certes dificultats per a què la informació arribi a les 

persones grans i que aquesta dificultat, en gran part, és deguda a la digitalització de la 

informació. Aquest nou sistema és un gran avanç però hi ha dues conseqüències: la primera 

és que no arriba al domicili particular de les persones grans i la segona és que es perd el 

tracte personal amb el ciutadà; qualitat molt valorada per les persones grans. Un exemple 

de què s'esmenta és el díptic de la Primavera Gran que abans s’enviava per bustiada als 

domicilis i ara cal trobar-lo en els espais públics, comerços, etc. 

Per altra banda, però, existeixen departaments o entitats que són sensibles a aquest 

fenomen i faciliten l'accés a la informació oferint-la per diversos canals comunicatius. Un 

exemple és la PIMHA la qual ofereix les llistes dels habitatges de lloguer en format pdf als 

ordinadors de la OAC, en suport digital a través del web de la Generalitat i en suport paper 

al taulell d'Edictes. 

A l'hora de publicar díptics o tríptics informatius es té en compte quina és la població a qui 

s'adreça i s'editen segons els criteris respectius pel que fa aquesta població. Un exemple 
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són les edicions de documents informatius per a joves en els que un dels criteris és no 

utilitzar llenguatge sexista. 

Les actuacions que ja es fan són diverses; el departament de Comunicació i Promoció de la 

ciutat des del 2013 edita un document informatiu, dividit per barris o districtes, anomenat "El 

teu barri" que es fa de forma puntual quan s'ha de portar a terme una actuació a la zona 

sobretot en termes de via pública o entorn. Aquest document s'edita tenint en compte els 

criteris d'accessibilitat, ja que s'utilitza una mida de lletra gran i una tipografia clara, al revers 

del document hi consta una carta de l'alcalde en una mida de lletra més reduïda. 

Per tal d'evitar l'excés d'informació, s'ha concentrat la informació sobre l'oferta cultural a 

Igualada en el butlletí “La Boixeta”, el qual es pot trobar a la biblioteca i oficines municipals, 

o bé rebre’l on-line. 

A més, quan es fan activitats específiques s'edita un document informatiu concret que arriba 

a la població diana. Com és el cas del document informatiu de la reforma del mercat o el 

document editat arran de la inauguració del campus universitari. 

Des del departament de comunicació es treballa perquè Igualada tingui visibilitat als mitjans 

de comunicació la qual cosa, darrerament, s'està aconseguint a través d'esdeveniments 

com el Rec i les adoberies, el Running i altres esdeveniments. Aquest fet fomenta el 

sentiment d'orgull i pertinença a la ciutat. 

També han sorgit algunes propostes de millora per part dels tècnics com és l'augment de 

les bustiades pels actes específics a la ciutat i el manteniment del tracte personalitzat com a 

valor a conservar, estil de treballar i ser dels professionals de l'administració pública. A 

banda, s'ha proposat recuperar el repartiment de díptics informatius amb consells sobre 

adversitats meteorològiques com són pluges fortes, ventades, nevades o onades de calor. 

5.7.2 Comunicació oral 

La comunicació oral és un canal de transmissió de la comunicació molt ben valorat per les 

persones grans. S'ha valorat si aquest medi és utilitzat tant a través de l'emissora de ràdio 

de la ciutat, com a través de xerrades informatives o voluntaris porta a porta. A més, cal 

tenir present que els establiments i comerços poden tenir una tasca important al respecte. 

Els tècnics lamenten que, malgrat els avenços en l'era de la comunicació i la informació, hi 

ha desconeixença precisa de si la informació arriba a tothom de forma adequada, ja que no 

es fomenta la comunicació oral. A més, quan es fan comunicacions d'aquest tipus no es 

tenen presents les necessitats especials de les persones grans, com és la utilització d'un 

llenguatge més planer o un to de veu adequat. 
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Pel que fa els serveis públics o els establiments, el tracte cap a les persones grans és més 

acurat o menys en funció de la persona que es trobi al capdavant del comerç o el servei i la 

seva sensibilitat cap a les necessitats de les persones grans. 

La radio, pertany a Promoció de la Ciutat, comparteixen regidoria amb altres departaments. 

Tenen tres persones i mitja en plantilla. També tenen altres col·laboradors puntuals. 

Amb tot, els tècnics opinen que es promou una comunicació oral accessible en termes 

generals. 

Com a proposta es podria fomentar els valors positius del tracte personal (respecte...) fent 

conferències, debats, formació, etc 

5.7.3 Informació impresa 

En aquesta característica de la informació i la comunicació, s’ha valorat el fet que la 

informació impresa de cartells, plafons informatius, rètols, entre d’altres, tinguin una mida 

adequada de lletra i que les idees i informació principal estiguin marcades en negreta o 

subratllades. 

En les entrevistes als tècnics, s’ha fet palès que cal sintetitzar la informació en els fulletons 

informatius, ja que molt sovint són espessos de contingut, a més, en algunes ocasions, la 

mida de lletra és molt reduït. Com a conseqüència, la informació no queda clara i molt sovint 

les persones grans es troben amb dificultats per localitzar el que els interessa en el 

document. 

Alguns exemples que s’han citat són el butlletí de les activitats de l’Espai Cívic Centre o “La 

Boixeta”. Alguns tècnics han observat que, de vegades, les persones grans s’adrecen als 

punts informatius a fer les inscripcions gràcies al boca-orella més que a través dels butlletins 

informatius. 

El departament de comunicació dóna unes pautes generals i assessora en l’edició dels 

díptics de cada departament de l’Ajuntament. De totes maneres, una de les propostes que 

ha sorgit és que seria interessant crear una línia o estil general en el tipus de disseny de la 

informació escrita per part de l’Ajuntament. Això facilitaria la unificació de criteris estètics i 

d’accessibilitat. 

5.7.4 Comunicació automàtica i equipament 

Tenint en compte que actualment el tracte humà se substitueix progressivament per mitjans 

automatitzats; aquests haurien de garantir l’accessibilitat en termes físics i la comprensió 

per part de totes les persones. En aquest sentit, els serveis de resposta telefònica haurien 

de donar instruccions clares i lentes, així com repetir el missatge les vegades que fos 
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necessari. Si l’usuari ho prefereix, hauria de poder parlar amb una persona física o deixar un 

missatge per tal que després se’l truqui. L’equipament electrònic (telèfons, ràdios, televisió, 

entre d’altres) haurien d’estar equipats amb botons grans i lletres fàcilment llegibles. El 

panell del caixer automàtic del banc o altres màquines de serveis haurien d’estar ben 

il·luminats i les persones de diferents alçades, haurien d’arribar-hi amb facilitat. 

Els tècnics entrevistats opinen que els dispositius electrònics no estan adequadament 

adaptats a les necessitats de les persones grans. Un exemple són els contestadors 

automàtics o la parla de la màquina de venda de bitllets de l’estació de tren. 

El departament d’habitatge, concretament, exposa que, quan la Generalitat comunica temes 

de l’ajut de lloguer just no diferencia en com transmet els missatges al col·lectiu de la gent 

gran i els missatges arriben per SMS, sabent que no totes les persones grans en fan ús 

d’aquest dispositiu. Els requeriments on avisen que vagin a consultar les llistes també els 

comuniquen per SMS i moltes persones grans no hi tenen accés, per això des de 

l’Ajuntament en fan una còpia en paper i ho pengen al panell d’edictes. 

Actualment, una de les actuacions que es fan és la facilitació del pagament de les multes de 

grua a través de la instal·lació d’un dispositiu electrònic en el carrer amb instruccions d’ús 

fàcilment comprensibles per a tothom. 

Durant les entrevistes, s’ha valorat com a proposta la possibilitat de fer la reserva 

d’entrades dels espectacles que depenen del departament de cultura a través del tracte 

personalitzat mitjançant el telèfon. 

5.7.5 Tecnologies de la Informació i la Comunicació 

En l’actual era moderna de la informació i la comunicació, caldria que l’accés als ordinadors 

i internet fos garantit per a tothom, com a mínim en espais públics o edificis, centres cívics i 

biblioteques. A més, la informació personalitzada sobre el seu funcionament i l’atenció 

individual hauria de ser una realitat per tal de facilitar l’ús d’aquests dispositius per part de 

tots els usuaris. 

Durant les entrevistes als tècnics, s’ha fet palès que a Igualada hi ha accés als ordinadors 

gràcies als casals i a la biblioteca municipal. A més, a les places el ciutadà disposa de 

connexió wifi gratuït, tot i que les persones grans no la fan servir. 

La utilització de les xarxes socials, com el twitter, ha facilitat la comunicació entre els 

ciutadans i l’Ajuntament, ja que les persones poden fer arribar les seves queixes a través 

d’aquests medis. Aquest mitjà de comunicació, ajuda a informar a la ciutadania de tot el que 

es fa des de l’Ajuntament sobretot el que s’està fent en el moment i de forma immediata. Al 

facebook de l’Ajuntament hi ha algun usuari actiu que és gran. 
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5.8 Serveis Socials i de Salut 

Una bona oferta de serveis comunitaris i de salut és essencial per garantir l’estat del 

benestar i conseqüentment un envelliment satisfactori de la població. 

La situació econòmica actual té un impacte directe en les garanties de l’estat del benestar i, 

molt probablement, ha repercutit a totes les franges d’edat però cal ser conscient de les 

necessitats especials de certes franges com són les persones grans. 

5.8.1 Accessibilitat als serveis de salut i socials 

Amb aquesta variable s’ha mesurat l’adequada distribució dels serveis a través de la ciutat, 

amb una bona localització i facilitat per arribar-hi. Aquests serveis bàsics de salut inclosos 

els serveis residencials, haurien d’ubicar-se a prop de la comunitat, haurien de ser segurs i 

accessibles. 

A escala informativa, s’ha mesurat si la informació pel que fa els serveis de salut i socials és 

clara i accessible i els tràmits que cal fer per sol·licitar algun servei són senzills i les 

persones grans els poden dur a terme. 

Els tècnics municipals entrevistats valoren positivament l’accessibilitat i claredat de la 

informació pel que fa els serveis socials i de salut. En termes concrets expliquen que, pel 

que fa a serveis socials, existeix un desplegament de serveis d’atenció domiciliària, a més el 

CAP Nord i el CAP Igualada Urbà fan un seguiment proper del pacient gran i en algunes 

ocasions es fan trucades de recordatori de visites. 

Tot i que valoren molt positivament els serveis residencials per a les persones grans en la 

ciutat d’Igualada, reconeixen que la Residència Pare Vilaseca i els Pisos Viu B 2, no estan 

situats en la millor ubicació, ja que la zona on estan no hi ha comerç ni vida al carrer. 

Al mateix temps, són conscients que cal seguir vetllant per la inclusió de les persones grans 

i aquells col·lectius més fràgils en els serveis de salut i socials. 

Una proposta enriquidora que ha sorgit arran de les entrevistes és, essent conscients de la 

mancança de proximitat física entre els Serveis Socials d’Atenció Primària i el ciutadà, que 

caldria fomentar una proximitat entre ambdues bandes per tal de promoure el treball 

comunitari. 

5.8.2 Oferta de serveis 

En aquesta variable s’ha recollit informació pel que fa el ventall de serveis a la comunitat 

que els organismes municipals ofereixen, a més del suport, el manteniment i el restabliment 

de l’estat de salut que els serveis públics faciliten a la comunitat. Una part important dels 

serveis de salut és el personal que hi treballa, en aquest sentit s’ha recollit informació pel 
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que fa l’amabilitat amb què atenen a les persones i la preparació com a professionals 

davant les necessitats de les persones grans. 

La valoració que es fa de la qualitat en l’atenció dels professionals de la salut per part dels 

tècnics entrevistats és adequada pel que fa al respecte i amabilitat cap a les persones que 

atenen. Essent coneixedors que el metge de família és un referent important pels sistemes 

familiars, aquesta figura sanitària té l’encàrrec de promoure i mantenir la salut a través de 

recomanacions, consells i aclariment de dubtes als pacients. 

Algunes de les actuacions que les institucions municipals duen a terme són el desplegament 

de projectes nous que el departament de Sanitat i Salut està desenvolupant, per altra banda 

els Serveis Socials disposen de circuits per atendre les necessitats de les persones grans i 

una cartera de serveis especialment pensada per aquest col·lectiu. 

Els tècnics són conscients que existeix una mancança de places públiques en les 

residències o centres de dia i que no tota la demanda està coberta. 

Equipaments cívics han informat durant les entrevistes que es duen a terme un gran nombre 

d’activitats, les quals apareixen en la programació dividida per àmbits, les de salut, les 

intel·lectuals, les d’oci, per citar-ne algunes, a més, han fet l’observació que, cada vegada 

més sovint, les persones hi acudeixen recomanades pel metge. Precisament, des del sector 

sanitari, els CAPS, una de les activitats que fan per promoure i mantenir la salut, és 

l’organització de caminades que es realitzen acompanyats d’un infermer o infermera. 

Per abordar específicament la necessitat de què els professionals de l’àmbit de la salut 

estiguin formats i informats pel que fa les necessitats d’aquesta part de la comunitat, Ig-nova 

realitza cursos de formació de professional sanitari, millorant així la qualitat del professional i 

la seva atenció. 

Una proposta enriquidora suggerida per part dels tècnics durant les entrevistes és la 

inclusió de noves temàtiques per a tractar des de serveis socials i serveis comunitaris a 

l’hora de realitzar activitats o xerrades per a les persones grans, ja que la societat és 

canviant i les preocupacions i necessitats no són sempre les mateixes de generació a 

generació. Algunes de les propostes contemplaven temàtiques com salut mental, sexualitat, 

promoció de l’emprenedoria a 65 anys, entre d’altres. 

Es proposa la idea de treballar la possibilitat de fer grups per a preparar la jubilació, ja que 

no se’n fan. És un tema que la legalitat varia molt i és força complex. A part també entraria 

tot el tema emocional, temps lliure, sortides de futur, ... 

5.8.3 Suport voluntari 
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En aquesta variable, actualment es compta amb un projecte de voluntariat anomenat “Grans 

Actius” que fan acompanyaments a les visites mèdiques de persones grans que ho 

demanen al seu metge de capçalera o al CAP. 

Les entitats de Voluntariat actuals d’Igualada i que ofereixen el seu servei de voluntariat a 

tota la població són: Creu Roja, Càritas i Atlas. 

Des del Consell Comarcal hi ha el projecte del “Voluntariat Sènior” on hi ha representades 

les entitats que compten amb voluntaris i que també proposen els seus projectes perquè s'hi 

poden adherir altres voluntaris. Igualada hi està representada amb l’Associació Gent Gran 

d’Igualada. 

Respecte a aquesta temàtica, el projecte “Trenquem Barreres” que l'any 2006 es va dur a 

terme en el Barri de Sant Agustí i que no es va consolidar es proposa de tornar a recuperar-

lo. 

Aquest projecte de “Trenquem Barreres” actualment es porta a terme al Barri de Montserrat 

i el desenvolupa el Grup de Dones de les Tardes del Dimecres i té l'objectiu d'establir 

lligams amb gent gran del barri amb dificultats de mobilitat. 

 

5.8.4 Cura i planificació d’emergències 

Els plans d'emergència han de contemplar les condicions de les persones grans i les seves 

necessitats i han d'estar preparades per respondre a emergències. 

Els tècnics entrevistats lamenten que la planificació comunitària d'emergència no considera 

les vulnerabilitats i capacitats de les persones grans, tot i que existeixen plans d'emergència 

en edificis vulnerables (hospital, residències, casals cívics, on hi ha molta gent aglutinada) i 

avisos d’emergències d’onades de calor /fred a les empreses de teleassistència però no 

directament a la persona gran possiblement afectada. 

Respecte d'aquestes necessitats, la Policia local informa que existeix un pla elaborat per la 

planificació comunitària d'emergència on consten tots els serveis necessaris per atendre les 

persones grans; a més, serveis socials té constància de les persones en situació de 

vulnerabilitat i solitud a Igualada de les quals tindria una especial cura si la situació 

d’emergència ho requerís. En aquelles ocasions en què hi ha hagut una nevada o temporal, 

la neteja dels carrers sempre es fa en primer lloc en els recorreguts vials que arriben als 

edificis vulnerables. 

El departament de protecció civil i personal informa que disposen d’un llistat d'elements 

vulnerables (edificis públics on hi ha agrupació de persones, per exemple escoles, hospitals, 
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ambulatoris, equipaments cívics... Aquest llistat es pot ampliar amb nous espais des de tots 

els departaments de l'Ajuntament 

La Policia Local disposa d'un servei d'atenció nocturna especial per aquelles persones en 

situació de solitud o vulnerabilitat que consisteix a proporcionar els medicaments de la 

farmàcia per tal que el ciutadà que els necessiti en disposi o realitzen trucades a familiars 

de les persones especialment vulnerables. 
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6. Propostes de millora 

A continuació es poden llegir les propostes de millora fetes en el marc dels grups focals 

convocats que, tal i com s’ha esmentat anteriorment, van ser un total de 8 grups formats per 

la ciutadania.  

D’aquests grups, 5 eren formats exclusivament per persones grans de diferents perfils 

sociodemogràfics i els 3 grups restants eren grups d’interès; personal dels serveis socials i 

de la salut, comerciants d’establiments de proximitat de la ciutat i cuidadors no professionals 

de persones grans depenents.  

Degut a que durant el procés d’entrevistes al personal tècnic municipal van sorgir propostes, 

es va considerar oportú incloure-les conjuntament en les de la ciutadania.  

Cal fer palès, que en les línies que segueixen s’han transcrit totes les propostes fetes en el 

procés participatiu, per tant, és possible que hom apreciï apartats dins de cada dimensió 

que no tornen a aparèixer en posteriors treballs o propostes que, posteriorment, en el pla 

d’acció no consten. Aquest motiu respon al procés de filtratge que va passar aquesta 

informació ja que posteriorment a obtenir aquesta informació, es va dur a terme un treball de 

priorització que també es detallarà.  

A. Accessibilitat i Espais Públics 

a. Entorn 

Personal Tècnic 

1. Sensibilitzar al ciutadà en conductes més cíviques i augmentar les campanyes de 

neteja per evitar trobar excrements de gossos a la via pública.  

2. Per evitar l'aspecte descuidat de la via pública i possibles perills, utilitzar materials 

més perdurables. 

3. Renovar la façana sencera dels edificis antics i no tan sols la primera planta i els 

carrers. 

Grups Focals 

1. Les femtes dels gossos és una qüestió que preocupa una gran quantitat de les 

persones participants en els grups. Es proposa multar els propietaris dels gossos  i 

incentivar a aquelles persones que recullen les femtes.  
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2. Fer cursos d’actitud ciutadana o educació cívica per estimular les conductes 

positives.   

3. És necessari fomentar les conductes cíviques amb cursets que expliquin la 

importància de mantenir un entorn net i s’utilitzin les papereres.  

4. Cal instal·lar rètols on  es faci palès la norma i les conseqüències de no respectar-

la. Així, en el moment que algun ciutadà cridi l'atenció d'algú que s'està comportant 

incívicament podrà acollir-se a la norma explícita.  

5. Les obres en la via pública són senyal de manteniment i millora dels carrers però 

generen molta pols en l'ambient, per combatre-la es proposa l'aplicació d'aigua en 

les zones de l’obra que generen pols.  

b. Espais a l’aire lliure 

Personal Tècnic 

1. Cal una sensibilització per part de ciutadà de què tingui cura de les zones verdes 

de la ciutat, ja que el seu manteniment és costós i conductes com robar les plantes 

o aixafar-les són titllades d’incíviques. 

2. És necessari seguir fomentant la creació d'horts urbans a la ciutat que fomentaran 

l'existència de zones verdes i promouran l'activitat física i l’estil de vida saludable. 

Grups Focals 

1. La creació i cura d'aquests espais es fomenta a mesura que s'utilitzen. S'indica la 

necessitat de fomentar activitats a l'aire lliure  per a persones grans com els balls 

a les places públiques.   

2. Es la proposa crear noves zones verdes al barri Montserrat per tal que el veïnatge 

pugui seguir fent vida social en els espais públics.  

3. Cal equipar la superfície dels paviments amb materials de seguretat per prevenir 

les lesions provocades per caigudes 

c. Seients a l’aire lliure 

Personal tècnic 

1. Es detecta la necessitat d’instal·lar més zones de repòs sobretot en l'entorn de 

l'Hospital, de fet, un dels tècnics entrevistats proposa la instal·lació de marquesines 

amb seient per tal que aquells que van a l'hospital puguin descansar mentre esperen 

l'autobús o al seu acompanyant. 



53 
 

d. Paviment i superfície 

Personal tècnic 

1. El  pas de vianants sentit Hospital a l'alçada de l'Hotel Canaletes  presenta 

problemes i confusions, ja que comparteix el pas amb el carril bici i no és prou 

accessible. 

2. A la plaça de la Creu i el Passeig de les Cabres en la que el paviment es desprèn 

de forma molt continuada i la degradació dels esgraons és confusa, la qual cosa fa 

que es camini insegur. Les institucions municipals estan obertes a les propostes i 

demandes del veïnat,  

3. Es proposa la posada en marxa d'una campanya d'adhesius als vehicles per 

conscienciar sobre els problemes d'estacionar a les voreres. 

Grups Focals 

1. S'apunta al recanvi de les  llambordes trencades dels carrers cèntrics perquè 

suposen un perill per la quantitat de persones que hi circulen.  

2. Al barri de Fàtima tenint llambordes trencades en la majoria de carrers se senten 

menystinguts, ja que opinen que només s'adequa l'entorn quan és període 

preelectoral.  

3. A les proximitats dels  Mossos d'Esquadra i la zona alta de la Carretera de 

Manresa els veïns indiquen l'existència de múltiples llambordes trencades que 

dificulten el pas.  

4. Les llambordes del Passeig Verdaguer son un risc de caigudes quan plou o gela 

perquè estan desgastades. 

5. Al mig de la vorera del carrer Òdena a l'alçada de la Plaça Mestre Just hi ha ubicat 

un pal de telefonia que suposa un obstacle per la lliure circulació i provoca que les 

persones baixin de la vorera a la calçada.  

6. A les proximitats de l'Hospital la superfície no té sanefes i quan plou s'hi fan 

bassals que triguen a assecar-se, dificultant passejar per la zona i provocant el 

deteriorament ràpid de la superfície.  

7. S'informa d'un obstacle al carrer del Repòs en el qual hi ha un clot i algunes 

persones de la zona hi han caigut. El grup que ho fa constar demana l'arranjament 

d'aquest obstacle. 
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8. Al carrer Capellades, a l'encreuament amb l'avinguda de Barcelona, s'informa també 

de la presència d'un pal de llum al centre de la vorera. 

e. Carreteres i passos de vianants 

Personal tècnic 

1. La pintura dels passos de vianants és lliscant i, actualment, estan duent a terme 

diferents proves de mescla de pintures amb granits per tal de solucionar el problema 

d'aquesta pintura, caldria resoldre-ho.  

2. Des del departament d'Urbanisme es té projectat el vial de l'Avinguda Barcelona, 

carrer Tarragona, Carrer Sant Carles, Carrer Rubió, plaça Mestre Just sentit carrer 

Òdena amb la prioritat de fer accessible als vianants una vorera de cada carrer com 

a mínim. 

Grups Focals 

1. S'ha de revisar el temps de  l'interval dels semàfors en el canvi de pas ja que, 

alguns grups informen que és molt ràpid i algunes persones se senten insegures 

creuant-lo.  

2. En el cas del semàfor de l'avinguda de Catalunya que dóna pas a l'Hospital és 

convenient que es reguli en funció de l'afluència del trànsit, ja que l'estona d'espera 

pels vianants és molt llarga.  

3. Els semàfors que són de pas intermitent pels vianants creen inseguretat, ja que la 

norma no és clara.  

4. Tots els semàfors de la ciutat haurien de comptar amb un avís per a persones 

invidents. 

5. És necessària l’adequació de tots els passos de vianants per tal que siguin 

accessibles per a persones amb mobilitat reduïda. 

6. Cal indicar de forma més clara el nom dels carrers i els números dels habitatges 

ja que, a vegades els resulta difícil veure-ho amb facilitat 

f. Trànsit 

Personal tècnic 

1. Els conductors de vehicles no tenen prou educació cívica i, a vegades, és difícil 

travessar amb tranquil·litat ja que no cedeixen el pas en els passos de vianants.  
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2. Una de les qüestions més problemàtiques és l'obstrucció del pas per culpa dels 

vehicles estacionats a les voreres a l'hora de les sortides escolars. 

Grups Focals 

1. Es detecta la necessitat de regular el trànsit segons la seva fluència i 

d'instaurar un sistema de preferència de vianants. Caldria, com a conseqüència, 

que els conductors manifestessin un comportament cívic sempre.  

g. Passos de bicicleta 

Personal Tècnic 

1. L'itinerari per circular en bicicleta és poc complet i hi ha dificultats per trobar la 

manera de circular i sovint la bicicleta ha d’anar per la vorera. 

Grups Focals 

1. L'espai destinat a la circulació de bicicletes és estret i proper a la zona de bancs 

dels vianants i es produeixen incidents.  

h. Seguretat 

Personal tècnic 

1. Una forma de fomentar la seguretat és a través de la correcta il·luminació dels 

carrers.  

2. Els robatoris es fan en els dies de mercat municipal, dimecres i divendres, 

(actualment dos per setmana) però els policies van vestits d'uniforme i no de paisà i 

per tant el lladre ho té tot controlat. Es farà un planteig de posar una parella de paisà 

pagant hores extres quan hi hagi un increment dels robatoris, que de moment no és 

el cas. 

Grups Focals 

1. Igualada és una ciutat poc il·luminada, en son exemple el carrer Capellades i 

l'avinguda Gaudí.  

2. Les làmpades grogues il·luminen escassament el carrer, un exemple és el de 

l'avinguda Gaudí. És convenient la instal·lació de  làmpades LED com en el cas de 

l'avinguda Barcelona.  

3. Les fulles dels arbres quan estan ubicades per sota de la làmpada, són un obstacle 

per tal que la il·luminació arribi al carrer. Per això s'apunta a tenir un control més 

exhaustiu del creixement dels arbres per evitar que es converteixin en un obstacle.  
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4. A causa de la freqüència de robatoris al mercat municipal i la sensació 

d'inseguretat que provoca és convenient reforçar la figura del policia de barri i 

augmentar la presència de Mossos d'Esquadra els dies de mercat al carrer. 

5. Els comerciants del barri i els del mercat fan la tasca d'advertència sobre els 

robatoris però cal fer-ho extensible a tots els comerços. És necessari fomentar la 

confiança de les persones grans cap els botiguers dels establiments que 

freqüenten habitualment, per a fer-ho calen gests com assegurar que el canvi a 

l'hora de pagar és el correcte.  

6. Cal estar alerta de les estafes al domicili. Habitualment les persones grans 

acumulen molts diners a casa i aleshores és més fàcil que es produeixin robatoris. El 

motiu d'acumular diners a casa pot coincidir amb la manca d'accessibilitat a 

l'habitatge, la dificultat d’accedir al carrer i, per tant, al banc. 

i. Serveis 

Personal Tècnic 

1. Els equipaments cívics de la ciutat no estan uniformement distribuïts per tot el 

territori, ja que a la zona nord existeix una manca d'aquests, a diferència del barri 

de Sant Agustí on es cobreixen totes les necessitats. 

2. Tot i que els comerços locals són respectuosos amb les persones grans, a les grans 

superfícies cal sensibilitzar-los respecte a aquest tema; una de les mesures que es 

podria dur a terme és la instal·lació de seients a les zones de pagament de la 

compra. 

Grups Focals 

1. Les persones del barri de Fàtima evidencien que en aquesta zona no es disposa 

de serveis cosa que els col·loca en una situació d'aïllament. Valoren molt 

positivament el servei de fruiteria, forn de pa i farmàcia.  

j. Edificis i accessibilitat 

Personal Tècnic 

1. Cal millorar la senyalització per a les persones invidents o per persones amb 

dificultats de visió en els edificis públics. Un exemple de mala senyalització és la de 

les indicacions per arribar als lavabos de la planta baixa.  
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2. La millora de les condicions del Mercat és contínua, ja que els paradistes 

informen de les opinions dels consumidors i les seves pròpies, caldria però fer-ho de 

forma directa amb el consumidor.  

3. Cal instal·lar seients al vestíbul del Teatre Municipal, ja que es fan cues en els 

actes familiars o en espera d'entrar al teatre i algunes persones necessiten seure.  

4. És necessària l'habilitació de carros de la compra petits en el Mercat per poder 

circular a l'interior del mercat amb l'opció de què es puguin pujar al pàrquing (amb 

moneda). 

Grups Focals 

1. Al mercat municipal de la Masuca es detecta la necessitat d’instal·lar unes zones 

de descans per tal que les persones que fan les seves compres puguin aturar-se en 

el cas que ho necessitin. 

2. A l'entrada de l'Hospital hi ha una llarga distància a recórrer entre la parada 

d'autobús o parada de vehicles fins a l'interior de l'edifici.  

3. Cal que l'hospital sigui accessibles per a tot tipus de persones. Una mostra de la 

manca d0accessibilitat és l'absència d'un avís per persones invidents o amb 

dificultats auditives en l'espera dels torns per fer la visita o prova, actualment es 

compta amb un senzill senyal sonor que no indica el número de tanda.  

4. Es senyala la dificultat que una persona amb mobilitat reduïda pot patir per 

accedir a l'Ajuntament ja que, al fer-se zona de vianants l'accés ha de ser a peu.  

5. Es fa palès una manca d'accessibilitat a l'entrada de la majoria de comerços;  

6. El pati interior de la clínica Sant Josep que dóna accés al Passeig Verdaguerés 

massa inclinat per circular-hi amb una cadira de rodes o un caminador. Caldria 

resoldre- els familiars malalts la zona per gaudir de l'exterior és Passeig Verdaguer 

7. Existeix una dificultat per accedir a la zona nord de la ciutat ja que, per les escales 

mecàniques del carrer Sant Magí no és possible fer-ho amb cadira de rodes o 

altres suports físics. 

k. WC públics 

Personal Tècnic 

1. Es detecta una manca de lavabos públics a la ciutat en general.  

2.  Els lavabos públics existents no estan ben mantinguts pel que fa la higiene. 
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3. Va quedar pendent d’instal·lació dos banys públics, un es tenia projectat a la 

plaça de la Creu i l’altre a la plaça Joan Bas però a causa de les queixes dels veïns 

no es va poder instal·lar. 

Grups Focals 

1. Cal la instal·lació de nous lavabos de forma més repartida per la ciutat. Una idea és 

aprofitar els lavabos ja existents en l'estació de trens i autobusos i facilitar-ne el 

seu habilitant un cartell explicatiu d'on demanar la clau.  

2. És necessari un manteniment de les condicions higièniques més regular.  

B. Mobilitat i Transport Públic 

a. Accessibilitat econòmica 

Grups Focals 

1. El transport especialitzat per persones amb problemes de mobilitat i el servei de 

taxi és  econòmicament inaccessible per a moltes persones.  

2. Es podria regular un servei de voluntariat que a títol propi pogués acompanyar a 

la persona que ho necessités amb el seu propi vehicle. Per a fer-ho possibles és 

necessari  regular la responsabilitat civil en cas d'accident 

b. Confiança i freqüència 

Grups Focals 

1. Cal revisar els horaris d'autobús i comprovar que s'adapten a les necessitats de les 

persones.  

c. Estacions i parades 

Grups Focals 

1. Es detecta l'absència d'una parada d'autobús més pròxima al CAP Nord, caldria 

habilitar-ne una.  

2. Existeix la necessitat que hi hagi una parada d'autobús pròxima a cada casal de 

persones grans i centres cívics per tal que els serveis estiguin ben connectats. 

3.  Es detecta una manca de connexió d'horaris i línies de transport públic entre si 

que crea dificultats per les persones de la comarca per accedir als serveis de salut 

degut. Caldria que existís una línia directa de l'estació dels ferrocarrils de la 

Generalitat a l'Hospital.   
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4. Els recorreguts de l'autobús són llargs; un exemple que exposen és el de l'escola 

Pia fins a les Comes que segons un dels participants d'aquest grup, té una durada 

d'una hora.  

d. Vehicles amigables amb les persones grans 

Grups Focals 

1. La majoria de vegades la rampa d'accés a l'autobús està avariada o el vehicle no 

en disposa. És necessari doncs millorar l'accés als vehicles adequant les rampes 

d'accessibilitat i amb una garantia que funcionin.  

2. Es fa palès la dificultat que tenen les persones amb mobilitat reduïda per desplaçar-

se per l'interior de l'autobús urbà i la Hispano Igualadina perquè el passadís i 

l'accés al vehicle és excessivament estret. 

3. És necessari que les persones de l'interior del vehicle tinguin en compte que els 

seients pròxims a la entrada de l'autobús i els d'ús preferencial han de ser cedits a 

les persones que els pertoquen.  

4. Quan els seients d'ús preferencials estan ocupats, les persones amb mobilitat 

reduïda han de  desplaçar-se a través del vehicle havent de superar l'obstacle que 

els suposa pujar les escales del final de passadís amb l'autobús en moviment. Per 

això, és necessari que la superfície sigui llisa.  

e. Serveis especialitzats per a les persones grans 

Grups Focals 

1. Es detecta una manca de  serveis especialitzats per a persones amb mobilitat 

reduïda a Igualada tenint en compte la demanda que hi ha.  

2. En dates assenyalades com el Nadal es fa molt difícil trobar un transport adaptat 

per a persones dependents, ja que tant sols hi ha un taxi adaptat. 

f. Conductors d’autobús 

Grups Focals 

       1.   Es fa palès que sovint el conductor fa la parada incorrectament. 

2. En algunes ocasions el conductor arranca el vehicle abans de que les persones 

estiguin subjectes o assegudes la qual cosa provoca inestabilitat i risc de caigudes.  

g. Civisme de vianants i conductors  

Grups Focals 
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1. Cal cedir el pas als vianants en els passos de zebra, ja que així els vianants 

circularan amb més seguretat i fomentarem que  les persones siguin més actives. 

2. Es detecta que algunes persones que circulen a peu  creuen els passos de 

vianants quan el semàfor està en vermell per això és necessari fomentar les 

conductes cíviques en la circulació.  

3. Cal que augmenti la presència policial com a mesura per fer respectar les normes 

cíviques. Una figura molt ben valorada és el policia de barri  

h. Parades i estacions 

Personal tècnic 

1. És necessari instal·lar una plataforma avançada de formigó en aquelles parades 

que ho necessitin a causa de la dificultat de l'autobús per estacionar al costat de la 

vorera. 

Grups Focals 

1. En algunes ocasions els vehicles estacionen a la parada de l'autobús i aquest no 

pot acostar-se a  la vorera, conseqüentment ha de fer la parada en la calçada 

impedint la circulació d'altres vehicles i dificultant l'accés a l'autobús a causa de la 

distància entre la calçada i l'esgraó d'entrada.  

2. Els vehicles mal estacionats a la parada de l'autobús impedeixen que el conductor 

de l'autobús vegi que hi ha persones esperant-se i, conseqüentment, aquestes hagin 

de baixar a la calçada per fer-se visibles. Cal que la policia faci una feina més 

activa pel que fa la infracció dels conductors de vehicles.  

3. Caldria que les parades d'autobús fossin de plataforma avançada per facilitar 

l'estacionament, ja que en algunes ocasions l'autobús no estaciona a la parada, ja 

que per a fer-ho ha de dur a terme diverses maniobres i ha de complir amb els 

temps estipulats de cada parada.  

4.  Es detecta que les marquesines de les parades no protegeixen de les 

inclemències meteorològiques com el vent o la pluja.  

i. Transport comunitari 

Personal tècnic 

1. Cal revisar l'impediment de l'ús del transport escolar per part de les persones 

grans, ja que, molt sovint, les línies escolars circulen buides. 
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2. S’ha plantejat crear un bitllet de transport anomenat T-Comerç però encara s'està 

valorant, es té la intenció de fer-ho com a promoció i no com a compra d'un tiquet de 

bus diferent. 

j. Informació 

Personal tècnic 

1. La informació de les rutes i els cartells informatius a les parades i els díptics 

no és fàcil d'entendre concretament el plànol és difícil d'interpretar, és necessari 

reeditar-la en un format més accessible.  

2. S'han instal·lat uns panells informatius d'arribada d'autobús, alguns d'aquests 

compten amb la il·lustració del plànol del recorregut de l'autobús. És interessant fer-

ho extensible a totes les parades.  

Grups Focals 

1. La informació sobre els horaris de pas de l'autobús que apareix en les 

marquesines i en el tríptic no és clara ni accessible.  

2. En general existeix una desinformació sobre el  funcionament de l'autobús urbà. 

Es fa palès la necessitat que aquesta informació aparegui en les marquesines de les 

parades de l'autobús d'una forma gràfica.  

3. Cal la instal·lació d'una pantalla en la qual apareixen les freqüències de pas dels 

autobusos i proposen fer-ho extensible a altres parades.  

k. Trànsit 

Grups Focals 

1. Es detecta que les cues de vehicles no es produirien si els semàfors es 

regulessin segons el trànsit, sobretot a les hores punta. 

2. Cal incidir sobre l'excés de velocitat amb el que alguns conductors circulen en el 

tram de la Rambla Nova, s'indica que és necessari habilitar un vam  en aquest tram.  

3. S'apunta a la necessitat d'augmentar la presència policial sobretot a les hores 

punta 

l. Estacionament 

Personal Tècnic 

1. Cal revisar la quantitat d'aparcaments reservats per persones amb necessitats 

especials i l'ús real que se’n fa per tal de poder ampliar el seu ús a altres 
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persones, com persones que han patit alguna lesió i tenen la mobilitat reduïda, o 

persones que acompanyen als nens a l'escola 

2.  És necessari reservar zones d'estacionament per a persones grans en centres de 

salut. 

C. Habitatge 

a. Accessibilitat econòmica 

Personal Tècnic 

1. En els blocs d'habitatges ViuB, s'ha proposat crear l'opció d'abaratir les despeses 

de l'usuari en funció de si la persona vol determinats serveis o no (bugaderia, neteja, 

per citar-ne alguns). 

2. En el procés burocràtic de lloguer d'un habitatge, seria necessari que algunes 

persones grans comptessin amb un suport d'assessoria; es podria crear una bossa 

de voluntaris que realitzessin aquest acompanyament assegurant-se que no existeix 

un abús cap a la persona gran 

3. Una alternativa a la propietat i al lloguer son les cooperatives d'habitatge en 

cessió d'ús. En aquesta entesa la propietat de l'immoble és de la cooperativa i les 

sòcies fan una aportació 

Grups Focals 

1. Els habitatges que segueixen unes normes d'accessibilitat són de construcció més 

actual i més cars, aquests preus són de difícil accés per una persona cuidadora. 

2. Cal combatre les situacions de discriminació que algunes persones grans han de 

patir per part de les immobiliàries quan aquestes no col·laboren en la cerca 

d'habitatge de preus assequibles  

3. Caldria una major difusió del servei de PIMHA i la borsa d'habitatge de la que es 

disposa. 

b.  Serveis essencials bàsics 

Personal Tècnic 

1. Existeix una necessitat de vetllar per tal que la persona gran es mantingui informada 

de quines són les tarifes reals de les companyies de llum, la d'aigua, les de telefonia, 

entre d'altres, ja que molt sovint apliquen tarifes abusives o les persones grans 

signen contractes enganyosos, seria possible crear una figura que pogués vetllar per 

satisfer aquesta necessitat. 
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c. Modificacions 

Personal tècnic 

1. Es fa palès la necessitat de remodelar els habitatges més vells per tal de fer els 

espais de la ciutat més oxigenats. 

 

Grups Focals 

1. S'ha detectat la necessitat que tots els blocs de nova construcció contemplin 

normes d'accessibilitat per tal de facilitar l'envelliment a la mateixa llar. 

2. Cal resoldre la dificultat quotidiana que suposa  la manca d'accessibilitat dels 

lavabos i que conseqüentment fa que moltes persones hagin de deixar la seva llar. 

d. Manteniment 

Personal Tècnic 

1. Es fa constar la necessitat de mantenir un control més rigorós de l'estat dels 

edificis; s'amplia la informació explicant que en la zona del nucli antic de la ciutat 

existeixen edificis en molt males condicions.  

2. Cal revisar regularment aquest aspecte i garantir que tothom viu en unes 

condicions dignes quant a la higiene.  

e. Opcions d’habitatge 

Personal Tècnic 

1. L'elevat cost del lloguer dels habitatges Viu B impedeix l'accés de moltes persones 

que el necessiten. Cal qüestionar-se el preu dels habitatges.  

Grups Focals 

1. és necessari  millorar la informació de les possibilitats d'ajudes econòmiques 

per accedir als blocs ViuB.  

2. És convenient que als blocs ViuB existeixi la possibilitat per part del cuidador 

principal de poder-se allotjar amb la persona a qui cuida, ja que així el cuidador 

podria aprofitar l'equipació accessible d'aquests habitatges i la xarxa de suport veïnal 

que hi existeix per poder cuidar millor al seu familiar depenent.  

3. Cal una  major flexibilitat en els requisits d'accés als blocs ViuB 
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4. És necessària una nova construcció de pisos ViuB que no estiguin aïllats del 

centre com és el cas dels blocs ViuB2.  

D. Participació social i cívica 

a. Accessibilitat a les activitats 

Personal Tècnic 

1. La majoria d’esdeveniments i activitats es troben situats al centre de la ciutat i la 

zona nord, on tan sols trobem el Patronat d’Esports i l’Estadi Atlètic, queda mancada 

de serveis i activitats. Cal diversificar aquestes activitats a altres zones de la ciutat.  

2. Tots els espais públics haurien de ser accessibles. 

Grups Focals 

1. Per garantir que totes les persones puguin assistir a les activitats, caldria que  és 

fessin més d'hora o que el transport públic allargués els seus horaris. 

2. Caldria garantir l'accessibilitat visual, auditiva i de mobilitat de totes les persones a 

les activitats que s'organitzen. 

b. Accessibilitat econòmica 

Personal Tècnic 

1. Algunes necessiten anar acompanyades als esdeveniments i seria convenient que 

l'acompanyant  tingués una reducció de preu per l’entrada.  

2. Per les companyies d'espectacles que provenen de fora d'Igualada és més dificultós 

fer el descompte, ja que tenen més despeses; s'hauria de contemplar la possibilitat 

que l'Ajuntament abonés la diferència.  

c. Ventall d’esdeveniments i activitats 

Grups Focals 

1. Dins del paraigües “gent gran” s'inclou a tothom a partir de 65 anys, no hauria de 

ser, ja que les necessitats d'una persona de 65 anys no son les mateixes que 

les de una de 80 i, per tant, les activitats haurien de diferenciar-se també 

segons aquest criteri. 

2.  Caldria que les entitats treballessin en coordinació, ja que d'aquesta forma es 

poden donar moltes més opcions i possibilitats. 
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3. Cal llistar totes les activitats que es fan a la ciutat per tal de tenir-ne constància, 

comprovar si cobreixen les necessitats i  recollir les dades de les persones grans 

que hi acuden i les necessitats que tenen.  

d. Promoció i coneixement de les activitats 

Personal Tècnic 

1. Per assegurar que les programacions teatrals que s'acorden són les que interessen 

al públic s'hauria de poder portar a votació les diverses propostes i que els 

interessats fessin les seves eleccions. És una forma d'assegurar i fidelitzar al públic.   

Grups Focals 

1. Es proposa la creació d'un sistema compartit en format blog o web en què els 

diferents professionals poguessin consultar les activitats, serveis i xerrades 

adreçats per a persones grans i així afinar més la tasca de guiar a una persona 

tenint en compte les seves necessitats concretes.  Caldria que una figura 

responsable de cada servei actualitzés la seva part. 

e. Aïllament 

Personal Tècnic 

1. Es té coneixement que les persones grans que es troben en situació de soledat no 

participen en les activitats de lleure amb gaire freqüència, per això caldria abordar 

aquest aïllament.  

Grups Focals 

1. Cal  fomentar  valors socials com el voluntariat i la participació entre la població 

des d'edats primerenques per tal que arribats a la jubilació les persones siguin més 

propenses a fer tal tipus d'activitats trencant així amb l'aïllament a través de la 

participació. 

2. Proposen que les activitats que s'originen en el centre cívic de Fàtima se 

segueixin fent allà i no es traslladin  a un altre centre cívic perquè gràcies a 

l'èxit de les activitats, moltes persones es desplacen al barri trencant amb l'aïllament 

i prejudici cap aquest. 

3. S'apunta a la necessitat de disposar de diferents serveis i establiments en el 

barri de Fàtima. Expliquen que poder fer les activitats quotidianes en el mateix 

territori en que viuen reforça la xarxa de comunitat i evita l'aïllament 
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4. S'assenyala com a proposta molt positiva el projecte Trenquem Barreres però 

lamenten que tan sols funcioni en el Barri Montserrat 

f. Foment de la integració comunitària 

Personal Tècnic 

1. Cal seguir fomentant les activitats intergeneracionals com els "tallers en 

família" els quals gaudeixen amb alts nivells de participació i no només centrar-ho 

en mares, pares i fills, donar també participació a avis i àvies. 

2. La xarxa de veïnatge és un grup molt estimulant a l'hora de fomentar la integració 

comunitària, és important fomentar-la.  

g. Participació ciutadana 

Personal Tècnic 

1. El consell de districte és l’espai participatiu on hi ha representants de totes les edats. 

En un futur hi ha intenció d'anar-los reconduint perquè puguin ser més operatius, 

més dinàmics i participatius. 

h. Actors cívics 

Grups Focals 

1. Es detecten situacions de manca de respecte quan una persona gran han dut a 

terme el paper d'actor cívic i per això destaquen la necessitat de fomentar aquests 

valors a través de l'escola i les institucions per tal de sentir-se més recolzats quan 

diguin a terme aquest paper. 

i. Capacitació 

Grups focals 

1. Es fa palès que hi ha inquietuds intel·lectuals que a través del nivell d'expertesa dels 

cursos formatius dels casals i centres cívics no són satisfetes. 

2. No es disposa de formació variada i, el nivell de la formació gairebé sempre és 

inicial, caldria que els cursos tinguessin una continuïtat.  

3. Les persones grans han proposat que les activitats que es duen a terme en els 

casals i centres cívics puguin ser escollides per elles sobre temàtiques que els 

interessin.  

4. Es proposa la cerca d'experts que puguin fer algunes xerrades o activitats i siguin 

persones grans. 
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5. Cal que hi hagi un recull d'opinions als centres cívics o casals per tal que 

tothom pugui expressar quins són els seus interessos i necessitats reals, 

d'aquesta forma també augmentaria la participació. 

E. Respecte i inclusió social 

a. Amigabilitat dels serveis 

Personal Tècnic 

1. Caldria una formació específica als professionals d'establiments de serveis per 

entendre les característiques que té l'etapa de la jubilació a més de campanyes de 

sensibilització per augmentar l'empatia de la ciutadania en general. 

Grups Focals 

1. Una mostra de comprensió per part dels propietaris d'establiments és la permissivitat 

a fer ús dels lavabos d'establiments públics i privats a les persones grans o altres 

col·lectius amb risc de fragilitat. 

2.  La majoria d'establiments no tenen l'accés adaptat amb portes automàtiques o 

rampes a l'entrada. Aquesta manca d'accessibilitat comporta que quan van a fer 

encàrrecs han de deixar a la persona amb dificultats funcionals a l'entrada de 

l'establiment.  

3.  El tracte humà i pròxim s'ha de poder fer extensible a tants establiments com sigui 

possible. Les grans superfícies no poden tenir aquest tipus de tracte, ja que el ritme 

de treball és més accelerat i l’afluència de persones és més gran.  

b. Imatge pública de les persones grans 

Personal Tècnic 

1. Les persones grans haurien d'aparèixer en primera plana quan es publica una 

notícia en motiu d'un esdeveniment. Actualment són les entitats i les estructures 

oficials les que tenen el protagonisme i no les persones.  

Grups Focals 

1. Els mitjans de comunicació podrien contribuir a visibilitzar a les persones grans 

publicant aquelles notícies que les entitats relacionades amb les persones grans fan 

arribar.    

2. Entre els grups de persones grans, existeix un descontentament general amb la 

selecció de notícies que la Veu de l'Anoia fa, ja que molt sovint aquelles notes de 

premsa relacionades amb les persones grans no són publicades.  
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c. Interaccions intergeneracionals  

Personal Tècnic 

1. Els tècnics consideren que tot i que el rol dels avis de cuidador és molt valuós per a 

les famílies, caldria però que les persones grans poguessin gaudir de forma més 

variada del seu temps d'oci. Per això proposen que, a banda d'exercir el rol de 

cuidadors, les persones grans puguin explorar els seus gustos, preferències i 

habilitats a través de les activitats que els organismes municipals o entitats privades 

proposen. 

Grups Focals 

1. S'apunta a la necessitat de compartir més espais i activitats amb persones joves 

per tal de trencar amb estereotips. 

2. Cal treballar des de les escoles el que implica la jubilació, la malaltia, la 

dependència, la mort i el dol i per fer-ho és necessària una visió del cicle vital.  

3. És necessari fer activitats intergeneracionals a través del voluntariat per la 

societat, ja que així les persones esdevenen adults conscienciats amb el valor de 

donar ajuda als altres.  

d. Educació pública 

Tècnics Focals 

1. Es proposa incloure com a docent en algunes activitats de l'escola a la persona 

gran que té coneixements sobre alguna temàtica concreta gràcies a la seva 

experiència. 

2. Seria possible oferir un catàleg de voluntaris sènior per tal que participin de 

programes municipals o de l'oferta escolar. 

e. Inclusió a la comunitat 

Personal Tècnic 

1. Un òrgan a crear és el  “Consell assessor de Persones Grans” al qual se'l podria 

consultar en les diferents propostes de millora dels barris o ells mateixos en podrien 

portar a terme alguna en el moment en què detectessin alguna necessitat de millora 

del barri. 

Grups Focals 
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1. Una eina que fomentaria el respecte per les persones grans i altres col·lectius 

vulnerables és l'educació cívica i ciutadana en la que es mostressin les 

diferències i característiques de diversos grups de població a través de les escoles i 

les llars.   

2. Cal motivar a les persones grans a participar i gestionar les activitats d'oci o 

culturals, com per exemple el que es va fer en el recull de memòria històrica. Per tal 

que les persones s'hi impliquin cal que les activitats siguin significatives per 

elles.  

3. Cal que els joves coneguin la realitat de persones amb dependència ja que, així 

esdevindran persones amb més sensibilitat cap als altres.  

4. És necessari trencar amb el tabú de la mort i la malaltia. 

f. Accessibilitat econòmica 

Personal Tècnic 

1. Sabent que algunes persones necessiten anar acompanyades als actes o 

esdeveniments es proposa un descompte per l’entrada de l'acompanyant. Així es 

facilitaria l'assistència a diferents actes trencant amb la solitud i aïllament.  

Grups Focals 

1. Es proposa una revisió del preu de les entrades al teatre així com una revisió de 

les connexions horàries amb el transport públic i tenir en compte a les persones 

grans en els horaris dels espectacles. 

g. Valors cívics 

Grups Focals 

1. Antigament la xarxa de suport veïnal era sòlida però amb els moviments migratoris i 

el canvi de les constitucions familiars, entre d'altres transformacions socials cal que 

els vincles veïnals es facilitin a través de diverses accions, una d'elles podria 

ser recuperar les festes dels diversos barris de la ciutat.   

2. És necessària una educació amb valors cívics a l'escola i a casa per tal que les 

persones esdevinguin en adults amb valors bàsics de convivència ciutadana i 

cohesió social.  

h. Actors cívics 

Grups Focals 
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1. En aquelles ocasions que les persones grans han intentat dur a terme el paper 

d'actor cívic i fer respectar la norma, s'han trobat amb una manca de respecte per 

part d'alguns ciutadans. Per això demanen que aquestes normes de convivència 

cívica i ciutadana es facin palès a l'escola i a la llar ja que així no es sentiran 

desautoritzats a l'hora de fer el paper d'actor cívic. 

2. Cal assegurar que tota persona amb dificultats de mobilitat té un acompanyant 

tant familiar com voluntari per tal que pugui anar a votar.  

F. Relacions de suport i ajuda mútua 

a. Voluntariat 

Personal Tècnic 

1. En el context de les residències, ha sorgit una proposta que consisteix a crear una 

bossa de voluntaris els quals facin tasques d'acompanyament als residents a 

espais fora de la residència on es duguin a terme activitats que siguin del seu 

interès. 

Grups Focals 

1. Cal fomentar el voluntariat com un valor a través del cicle vital per afavorir que 

les persones que es jubilin siguin més propenses a participar en activitats 

voluntàries.  

2. S'indica la necessitat de crear una figura voluntària que dugui a terme un 

acompanyament a les persones grans en els diferents serveis comunitaris, des 

del moment que és assessorat fins al moment que acut a l'activitat o servei. 

3. Cal fer notar que el gran voluntariat de la població igualadina són persones 

grans i cal que se'ls reconegui socialment aquest paper donant-los més visibilitat i 

importància per part dels mitjans de comunicació i actors públics i privats.  

b. Veïnatge 

Personal Tècnic 

1. Es necessari fomentar les relacions de suport i ajuda mútua. Es pot estimular el 

treball en xarxa i comunitari a través de les associacions de veïns. Un bon projecte a 

aplicar és el RADARS de Barcelona. 

Grups Focals 
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1. Cal recuperar les festes de barri que dinamitzaven la xarxa veïnal i facilitaven 

la coneixença entre els veïns. Es proposa que es recuperin les activitats veïnals i 

les estructures que les possibilitaven com són les associacions de veïns. 

c. Establiments amigables 

Personal Tècnic 

1. Una forma de seguir fomentant l'actitud amigable entre els establiments i el veïnat  

cap a les persones grans és la creació d'una figura que acompanyés a la 

persona dins del servei per part d'un dels treballadors, assessorant-lo o 

oferint-li ajuda i interessant-se pel seu benestar sense caure en la discriminació 

positiva ni la sobreprotecció. 

d. Grups de suport 

Tècnics 

1. Existeixen diferents grups de suport: Església de la Sagrada Família, Església dels 

Caputxins, grups de dol o altres activitats en Centres cívics i Casals que estimulen la 

trobada entre diferents persones i les passejades per gent gran des del Patronat 

d'Esports. Caldria llistar-ho tot per tenir-ne constància i fer un mapa de 

recursos.  

Grups 

1. S'apunta a la necessitat de crear un grup de voluntaris que puguin fer la tasca de 

cuidadors quan els cuidadors habituals necessiten temps per fer les diverses 

gestions. Podrien crear un grup entre diversos cuidadors en el que es 

poguessin prestar el temps.  

2. Existeix una gran desconeixença del funcionament del Servei d'Assistència a 

Domicili entre els diversos participants dels grups, caldria que les persones que son 

target d'aquest servei estiguessin més al corrent. 

e. Capacitació 

Personal Tècnic 

1. Caldria difondre i promocionar les oportunitats de treball voluntari per tal 

d'estimular que les persones grans continuïn vinculades amb l'entorn. 

G. Informació i comunicació 

a. Oferta d’informació 

Personal Tècnic 
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1. Una proposta sorgida per tal de poder informar a la població és augmentar les 

bustiades per informar d'actes específics a la ciutat però evitant la informació 

massiva i afinant millor en el target.  

2. Cal mantenir el tracte personal en els treballadors de l'administració i evitar la 

sobregeneralització dels tràmits telemàtics.  

3. Recuperar el repartiment de díptics informatius amb consells sobre adversitats 

meteorològiques com són pluges fortes, ventades, nevades o onades de calor.  

Grups Focals 

1. Per abordar la desconeixença que la població té sobre el tipus de prestacions que 

poden sol·licitar i els serveis que hi ha pel ciutadà, es proposa crear el punt 

d'informació al ciutadà en una zona visible de la ciutat i atès per una persona 

com a transmissor oral de la informació. 

2. És convenient que els familiars de les persones grans estiguin al corrent de les 

activitats en les que poden participar els seus familiars grans per tal de poder-les-hi 

suggerir.  

3. Caldria l'organització d'una fira en la que la informació que pogués interessar a les 

persones grans i els seus familiars estigues fàcilment a l'abast.  

b. Comunicació oral  

Tècnics 

1. Es podria fomentar els valors positius del tracte personal fent conferències, 

debats, formació, etc. 

Grups 

1. Es proposa promocionar Ràdio Igualada com a mitjà informatiu de les activitats que 

s'ofereixen a la ciutat i no tan sols de notícies. 

2. Crear un punt d'informació al Mercat de la Masuca en forma d'estand en el qual hi 

hagués una persona gran voluntària per poder informar de les diverses activitats que 

es poden fer a la ciutat.  

3. Diversos establiments amigables podrien disposar d'informació sobre les 

activitats per a persones grans i oferir-la a aquells interessats. Tenint en compte 

que són establiments de confiança aquesta informació arribaria més fàcilment.  

c. Informació impresa 
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Personal Tècnic 

1. Cal sintetitzar la informació en els fulletons informatius, ja que molt sovint són 

espessos de contingut, a més, la mida de la lletra és molt reduïda i no són 

accessibles.  

2. Es destaca la necessitat de crear una línia o estil general en el tipus de disseny 

de la informació escrita per part de l'Ajuntament. Això facilitaria la unificació de 

criteris estètics i d'accessibilitat i la fàcil identificació. 

Grups Focals 

1. Existeix una manca d'accessibilitat de la informació de les marquesines de les 

parades de l'autobús i la informació del tríptic dels horaris. 

2. Es pot fer ús del diari L'enllaç com a eina d'educació cívica i ciutadana per 

informar a les persones sobre el bon comportament ciutadà. 

3. Es proposa crear un sistema informatiu que es podria anomenar “El dijous de 

l'Enllaç” en el que s'hi fes constar la informació pel que fa els serveis i activitats per 

a la població adulta en general i les persones grans en particular. 

d. Comunicació automàtica i equipament 

Personal Tècnic 

1. Seria necessari que es contemplés la possibilitat de fer la reserva d’entrades dels 

espectacles que depenen del departament de cultura a través del telèfon per evitar 

que la persona hagi de desplaçar-s'hi. 

2. Moltes comunicacions són a través de suports telemàtics als quals les persones 

grans no hi tenen accés i caldria que tothom pogués tenir accés a la informació. 

Per aquest motiu és necessari oferir-la en diversos formats. 

e. Internet i PC 

Personal Tècnic 

1. Cal seguir reforçant la presència d'ordinadors a l'abast de persones grans i l'ús 

d'internet, ja que actualment la comunicació entre l'administració pública i la 

ciutadania és a través de les xarxes. 

H. Serveis socials i salut pública 

a. Accés als serveis 

Personal Tècnic 
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1. Essent conscients de la manca de proximitat física entre els Serveis Socials 

d’Atenció Primària i el ciutadà, que caldria fomentar una proximitat entre ambdues 

bandes per tal de promoure el treball comunitari. 

b. Oferta de serveis 

Personal Tècnic 

1. Cal la inclusió de noves temàtiques per a tractar des de serveis socials i serveis 

comunitaris a l’hora de realitzar activitats o xerrades per a les persones grans, ja 

que les preocupacions i necessitats no són sempre les mateixes de generació 

a generació. Algunes de les propostes contemplaven temàtiques com salut mental, 

sexualitat, promoció de l’emprenedoria a 65 anys, entre d’altres. 

2. S'apunta a la necessitat de treballar per fer grups de preparació a la jubilació, ja 

que no se’n fan. Caldria tractar diverses temàtiques com les implicacions emocionals 

que té aquesta nova etapa, la presentació d'un mapa de recursos per estar informats 

què fer amb el temps, l'exploració de hobbies i passions no trobades, etc. 

c. Cura i planificació d’emergències 

Grups Focals 

1. En una situació d'emergència com la que va resultar a causa del núvol tòxic, 

aquelles persones grans que no eren usuàries de la teleassistència no van ser 

advertides de la situació. Si bé és cert que es va fer molta difusió a través de les 

xarxes socials, cal tenir present que hi ha una gran part de la població que no té 

accés a aquest tipus de canals comunicatius. 

d. Tracte mèdic 

Grups Focals 

1. Tot i que la medicina ha avançat en l'àmbit tècnic i de coneixement, fan notar que 

progressivament ha petit una deshumanització, ja que en algunes visites el metge 

tan sols atén a la pantalla de l'ordinador. Aquest tracte provoca una sensació de 

vulnerabilitat que agreuja el malestar propi de l'estat de malaltia.  

2. En les ocasions en les que han de visitar-se amb el metge especialista, s'han donat 

situacions en les quals la rapidesa en l'atenció al pacient ha estat escassa i les 

proves a fer-se s'han demorat molt generant una sensació d'indefensió en 

detriment de l'empoderament necessari per gestionar la salut i la malaltia.  
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3. Cal revisar el tracte que alguns clínics donen a les persones grans i fomentar 

actituds com l'escolta activa i l'adequació del llenguatge a l'interlocutor. Molt sovint, 

les persones grans no entenen el diagnòstic del metge o el tractament a seguir i els 

crea molta angoixa.  

e. Rapidesa en els serveis 

Grups 

1. Com a mesura de control en els temps d'espera per part del pacient per a fer-se 

determinades proves o intervencions es proposa l'obtenció d'un document en el 

qual consti la data de sol·licitud de la intervenció, rehabilitació o prova. 

f. Informació dels recursos assistencials 

Grups Focals 

1. S'adverteix de l'existència de desinformació en la població general pel que fa els 

recursos de serveis socials dels que el ciutadà disposa. 

2. Es destaca la necessitat de que la població sigui més activa en la cerca 

d'informació.  

g. Recursos socials 

Grups Focals 

1. Existeix la necessitat  d'equipar la zona nord de la ciutat amb  centres cívics, ja 

que la majoria es troben al centre. 

2. Caldria contemplar la possibilitat que els equipaments comunitaris puguin acollir 

una part de la població que no és autònoma.  

h. Recursos assistencials 

Grups Focals 

1. Caldria informar millor a la població sobre la funció dels centres de dia i els 

hospitals de dia  des del CAP, els centres de dia o establiments privats com 

farmàcies. Així, les persones que se'n poden beneficiar ho aprofitarien.  

2. Cal ser més precís  en ajustar quin tipus de prestació que rep el ciutadà, ja que 

sovint no s'ajusta el tipus d'ajuda amb la necessitat real.  

3. És necessari que el temps d'espera en rebre la prestació econòmica de la llei de 

la dependència sigui més breu.  En més d'una ocasió la demora ha estat de fins a 

dos anys, temps suficient per tal que la persona afectada no pugui gaudir de 
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recursos com un Centre de Dia o un Hospital i hagi d'ingressar directament en una 

institució residencial o un PADES. 

i. Treball interdisciplinari  

Grups 

1. Es detecta la necessitat que els diversos professionals de la branca de sanitat i els 

de la branca social facin un esforç per treballar de forma més coordinada i trencar 

amb l'aïllament que existeix entre la part social de salut comunitària i la part 

assistencial. 

2. Es proposa la creació d'un sistema d'informació compartit -a través d'un blog, 

una web o alguna altra plataforma que es considerés més adient- en el que els 

diversos professionals, tant de la branca de sanitat com de la branca 

comunitària compartissin les diverses activitats, serveis i xerrades dirigits a 

les persones grans i trencar amb l'aïllament amb el qual treballen diversos 

professionals.  

j. Empoderar al pacient 

Grups Focals 

1. Per tal que el pacient s'empoderi cal que ell tingui accés a la informació que li dóna 

el professional. Així  és molt ben valorat el curs de comunicació al pacient que han 

de cursar el personal interí de l'Hospital i per això proposen  fer-lo extensible a més 

professionals i no tan sols als interins. 

  



77 
 

7. Pla d’acció 

A continuació es detalla el Pla d’Acció resultant del treball descrit en el present document. 

 

A. Accessibilitat i espais públics 

L'entorn de la ciutat i els edificis públics tenen un impacte important en la mobilitat, 

dependència i qualitat de vida de les persones grans, al mateix temps que influeixen en la 

possibilitat “d'envellir a la pròpia llar”. En aquesta dimensió s'han tingut en compte una sèrie 

de característiques dels espais a l'aire lliure i els edificis que contribueixen en 

l'amigabilitat amb les persones grans. 

 Objectiu general: Promoure accions que estimulin una ciutat més saludable, 

segura, integradora que sigui font de la promoció de l’envelliment actiu. 

a. Entorn 

Problemàtica 

detectada per la 

ciutadania 

Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Percepció de 

brutícia als 

carrers (pellofes, 

llaunes, bosses 

de plàstic als 

parcs) com a 

conseqüència de 

falta de cura de la 

ciutadania per 

mantenir l’entorn 

net. 

Campanya de 

sensibilització per 

mantenir netes 

les zones verdes 

de la ciutat. 

Augmentar en un 

10% les accions 

de sensibilització 

cap a la 

ciutadania sobre 

la importància 

d’un entorn net. 

  

Nombre 

d’accions de 

sensibilització 

que s’han dut a 

terme.  

Qualitat Urbana i 

Interior 

 

Entorn comunitari 

i cooperació 

Presència 

d’excrements de 

gossos a la via 

pública 

Penalització amb 

multa i/o curs de 

formació de 

civisme als 
Qualitat Urbana i 

Interior. 
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propietaris 

d’animals que no 

recullin els 

excrements 

 

Governació  

 

Entorn comunitari 

i cooperació 

Presència d’un 

gran nombre de 

carrers amb 

llambordes 

trencades a 

diverses zones 

d’Igualada (Les 

Comes, Barri de 

Fàtima, zona 

nord de la ciutat) 

En els disseny i 

construcció 

d’espais a l’aire 

lliure, garantir l’ús 

de materials 

perdurables per 

qüestions de 

seguretat i 

facilitat de 

manteniment 

Posar en marxa 

accions per 

potenciar la 

seguretat en la 

via pública i la 

prevenció de 

caigudes 

Nombre 

d’accions en 

matèria de 

seguretat a la via 

pública 

(Modificacions, 

Arrenjaments).  

Qualitat Urbana i 

Interior 

 

Entorn comunitari 

i cooperació 

 

Acció Social i 

Igualtat 

Estimular l’ús 

d’arbres les arrels 

dels quals no 

malmetin les 

llambordes 

Cal una 

distribució més 

equitativa per tot 

el territori urbà i 

un bon 

manteniment 

higiènic dels WC 

públics. Tant sols 

se’n té 

constància de la 

seva presència al 

centre de la 

ciutat. 

Campanya 

informativa de la 

ubicació dels 

lavabos públics 

Fomentar 

l’autonomia de la 

població facilitant  

els serveis que 

siguin de 

necessitat bàsica 

com és l’WC 

Nombre de 

campanyes 

informatives 

sobre la 

presència dels 

WC públics.  

Qualitat Urbana i 

Interior 

 

Regidoria de 

Turisme, Comerç, 

Mercats i 

Promoció de la 

Ciutat 

 

Regidoria d’Acció 

Social i Igualtat 

Facilitar 

campanyes 

d’establiments 

amigables per tal 

que cedeixin l’ús 

dels seus lavabos 

a través de la 

Quantitat 

d’establiments 

adherits a la 

campanya de 

sensibilització 
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utilització 

d’adhesius 

explicatius dels 

projectes d’acció 

comunitària per a 

persones grans. 

 

b. Espais a l’aire lliure  

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Algunes places 

estan sobre 

utilitzades i 

malmeses. Cal 

diversificar l’ús 

que se’n fa. 

Creació d’un 

catàleg/ inventari 

d’espais a l’aire 

lliure i l’ús indicat 

de cadascun.  

Posar en marxa 

accions per 

potenciar el 

manteniment de 

les places.  

Creació del 

catàleg d’espais 

a l’aire lliure 

Qualitat Urbana i 

Interior 

 

c. Accessibilitat 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Es detecta la 

presència de 

voreres 

d’amplada 

insuficient per 

circular amb 

ajudes tècniques 

i passos de 

vianants sense 

rampa. I, tot i que 

l’Ajuntament en 

Donar a conèixer 

les bones 

pràctiques de 

l’Ajuntament en 

matèria 

d’accessibilitat  

Millorar la 

informació sobre 

el treball en 

matèria 

d’accessibilitat 

que l’Ajuntament 

fa.  

Nombre de  notes 

de premsa sobre 

les bones 

pràctiques que 

s’han fet en 

matèria 

d’accessibilitat. 

Regidoria d’Acció 

Social i Igualtat 
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fa l’arranjament 

progressiu per 

adaptar 

recorreguts, es 

desconeix la 

bona pràctica.  
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B. Mobilitat i Transport públic 

La importància del transport en la ciutat recau en el fet que és un factor clau que determina 

la participació social i cívica i l'accés als serveis comunitaris i de salut; per això té un 

impacte en el benestar subjectiu i objectiu de les persones grans. 

L'accessibilitat física i econòmica al transport públic és, sens dubte, un dels determinants de 

l'envelliment actiu. 

Objectiu general: Millorar la mobilitat a la ciutat facilitant l’ús del transport públic i 

abordant les conductes incíviques de conductors i vianants 

a. Transport públic 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Dificultats per 

accedir a 

l’autobús degut a 

que no efectua la 

seva parada 

correctament per 

la presència de 

vehicles 

estacionats. 

Instal·lar 

progressivamentl

es  plataformes 

avançades a les 

parades 

d’autobús.  

Facilitar l’ús de 

l’autobús urbà 

com a mitjà de 

transport a la 

ciutat 

principalment 

entre aquelles 

persones amb 

dificultats de 

mobilitat. 

Nombre de nous 

usuaris de carnet 

blau i carnet 

taronja per  a 

l’autobús  

Govern Obert i 

Ensenyaments 

Artístics 

 

Acció social i 

Igualtat 

La informació del 

tríptic de 

l’autobús urbà no 

és clara 

Implementar la 

lectura fàcil en la 

informació sobre 

l’autobús per part 

de l’empresa que 

gestiona el 

servei.   

 

b. Comportament incívic 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 
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Alguns 

conductors de 

vehicles fan 

avançaments 

imprudents a 

l’autobús quan 

aquest efectua 

una parada. 

Dissenyar una 

cartelleria amb 

missatges de 

sensibilització 

sobre 

comportaments 

imprudents 

vinculats amb 

qüestions de 

trànsit. 

Augmentar en un 

10% les 

campanyes de 

seguretat i 

comportament 

cívic a la via 

pública per la 

prevenció 

d’accidents de 

trànsit deguts a la 

imprudència dels 

conductors o 

vianants.  

 

 

 

Nombre de 

campanyes de 

seguretat viària i 

amabilitat amb 

l’autobús.  

 

Qualitat Urbana i 

Interior 

S’informa de 

conductes 

imprudents de 

vianants i 

conductors com 

la falta de 

respecte al pas 

del semàfor.  

 

 

En el marc de la 

setmana de la 

mobilitat, treballar 

els aspectes de 

seguretat 

mostrant els 

punts més 

conflictius, 

explicant els 

passos de zebra 

il·luminats i 

aparcaments de 

bicicleta davant 

del casal de 

passeig i el parc 

central.  

Inclusió de 

contingut de 

seguretat a la 

setmana de la 

mobilitat 

sostenible i 

segura. 

Governació  

Realització de 

vídeo amb 

persones 

d'Igualada, 

explicant temes 

de seguretat i 

comportament 

cívic.  

La realització del 

vídeo.  

Ensenyament, 

Joventut  

 

Governació 

 

Acció Social i 

Igualtat 
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C. Habitatge 

L'habitatge és un dels pilars bàsics de l'estat del benestar, garantir l'habitatge a totes les 

persones i tenir presents aquells col·lectius especialment vulnerables ha de ser una de les 

línies bàsiques d'actuació. 

Tan important és l'habitatge com el fet que es pugui accedir amb facilitat als serveis bàsics 

des de l'habitatge propi per tant, hi ha d'haver facilitat per estar connectat amb l'entorn i la 

ciutat. 

Objectiu general: Facilitar l’envelliment al propi domicili i combatre els furts. 

 

a. Seguretat i envelliment al propi domicili 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Existència de 

furts i estafes a 

domicili sobretot 

amb empreses 

que fan falses 

revisions de gas, 

llum i aigua.  

Promocionar el 

Punt d’Informació 

al Consumidor de 

l’Ajuntament 

d’Igualada 

Millorar la 

sensació de 

seguretat a la llar, 

augmentant les 

accions 

informatives en 

un 10% 

Nombre de notes 

de premsa i 

suports informatius 

per a la difusió.  

Salut Pública 

 

Acció Social i 

Igualtat 

 

Governació Convocar 

reunions 

informatives 

adreçades a 

millorar la 

sensació de 

seguretat de les 

persones grans.  

Nombre de 

reunions 

informatives i 

nombre 

d’assistents a 

aquestes.  

Existeixen 

persones que 

volen romandre 

al seu habitatge 

tot i que aquest 

presenti 

dificultats 

Oferir 

assessorament 

als 

treballadors/es de 

SAD en matèria 

d’ajudes i suports 

a la llar.  

Facilitar 

l’envelliment al 

propi domicili 

proporcionant 

suport a aquelles 

persones que així 

ho desitgin.  

Nombre 

d’assessoraments 

fets al personal de 

SAD en aquesta 

matèria. 

Acció social i 

Igualtat 
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d’accessibilitat.  

 

Crear una borsa 

de pisos de 

convivència entre 

persones grans i 

joves AGIgualada 

Nombre de 

sol·licituds per 

formar part del 

programa. 

 

Dinamització 

econòmica i 

Coneixement 

 

Acció social i 

Igualtat 
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D. Participació social i cívica 

La participació social està estretament vinculada amb la salut i el benestar, és fonamental 

en la vida de la ciutat per seguir connectat amb l'entorn, evitant l’aïllament i els problemes 

de salut que comporta. 

Objectiu general : Facilitar la participació social i cívica de les persones grans a la 

ciutat.  

a. Accessibilitat als actes o esdeveniments 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu específic Indicador Departament 

Percepció de 

falta d’inclusió de 

persones amb 

dificultats 

sensorials en els 

espectacles. 

Informar a la 

ciutadania de les 

accions en 

matèria 

d’accessibilitat 

als espectacles: 

festa major, 

cinema de 

l’ateneu, 

cavalcada de 

reis.  

Millorar 

l’accessibilitat als 

actes i 

esdeveniments 

culturals de la 

ciutat. 

Nombre 

d’accions en 

matèria 

d’accessibilitat 

als 

esdeveniments 

culturals.  

Acció Social i 

Igualtat 

 

Promoció cultural 

i Relacions 

Institucionals 

Col·laboració de 

l’Ajuntament amb 

el programa 

Apropa Cultura.  

Nombre 

d’equipaments 

culturals adherits 

al programa 

Apropa Cultura.  

 

b. Equipaments cívics 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 
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La zona nord de 

la ciutat no 

disposa 

d’equipament 

cívic 

S’ha previst la 

inauguració del 

centre cívic de la 

zona nord a la 

ciutat. 

Millorar la 

distribució 

equitativa dels 

serveis per al 

ciutadà en el 

territori. 

Construcció del 

centre cívic a la 

zona nord de la 

ciutat. 

Entorn 

Comunitari i 

Cooperació 

 

c. Espais intergeneracionals 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu específic Indicador Departament 

Vivim en una 

societat 

estratificada per 

edats, la qual cosa 

impedeix la 

trobada 

intergeneracional.A

limentant així 

estereotips d’edat. 

La comissió 

Preventiva 

interegeneracion

al treballarà el 

voluntariat en 

contextos no 

segregats per 

edat i ocupant-

se de donar una 

imatge positiva 

de l'envelliment.  

Treballar per 

facilitar els espais 

de trobada 

intergeneracional.  

Nombre de 

trobades de la 

Comissió 

preventiva 

intergeneracional. 

Acció Social i 

Igualtat 
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E. Relacions de suport i Ajuda mútua 

Les relacions de suport i el coneixement interpersonal són la clau del benestar i ajuden a 

combatre processos de dol, malaltia, i situacions difícils per a la persona que les afronta. És 

per això que les relacions humanes són de gran importància des d'una perspectiva de 

proximitat local. 

Cal abordar aquest tipus de relacions, ja que en les ciutats actuals els costums de carrer i 

de barri s'estan perdent a causa de diferents factors socials com són la mobilitat, la 

disminució del sentiment de pertinença a la ciutat i valors individualistes entre d'altres.  

 Objectiu general: Reforçar els projectes i serveis de la ciutat que son font de suport 

formal o informal.  

a. Grups de suport formals i informals 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Tot i que 

existeixen 

diverses entitats 

de voluntariat que 

fan 

acompanyament 

la població no té 

constància de 

totes. 

Cal un mapa 

d’entitats de 

voluntariat per tal 

de que la 

població en tingui 

coneixement si 

així ho desitja.  

Donar a conèixer 

les entitats de 

voluntariat de la 

ciutat.  

Nombre de 

persones 

informades des 

de l’Ajuntament  

de les entitats de 

voluntariat 

existents a la 

ciutat. 

Entorn comunitari 

i Cooperació 

 

Acció social i 

Igualtat 

 

Govern Obert i 

Ensenyaments 

Artístics 

Les associacions 

de veïns son una 

font de suport 

informal que han 

perdut força en 

els últims anys. 

Facilitar el vincle 

de les persones 

del barri en una 

segona fase del 

projecte Radars.  

Mantenir i 

consolidar el 

projecte Radars.  

Nombre de 

trobades amb les 

associacions de 

veïns.  

 

b. Establiments amigables 
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Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Els establiments 

de barri són una 

gran xarxa de 

suport informal 

per a les 

persones grans 

del barri i cal 

donar-los-les 

reconeixement en 

aquest sentit. 

Fer un directori 

d’establiments 

amigables amb 

les persones 

grans. Aquest 

projecte es podria 

dur a terme en 

col·laboració amb 

entitats del barri o 

de la ciutat.  

Posar en valor el 

tracte amigable 

amb les persones 

grans dels 

establiments de 

proximitat.  

Nombre 

d’establiments 

adherits al 

directori 

Comerç 

 

Govern Obert i 

Ensenyaments 

Artístics 

 

Acció social i 

Igualtat 
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F. Respecte i inclusió social 

Les persones grans poden experimentar situacions conflictives a causa de la manca de 

respecte, falta d'inclusió o reconeixement. Aquest fenomen és degut a una societat amb 

normes de conducta canviants segons la generació i absència de contacte intergeneracional 

que provoca cada vegada més, un augment de la distància entre generacions i per tant 

ignorància cap als canvis que suposa l'envelliment. Alguns factors importants que 

influencien en aquest fenomen és la cultura, el gènere, l'estat de salut i d’estatus econòmic. 

Objectiu general: Reduir les conductes discriminants per qüestions d’edat i afavorir 

la inclusió de les persones grans en diferents àmbits de participació.  

a. Inclusió 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

La comunicació 

oral és preferida 

davant de la 

escrita. Els 

tràmits de 

l’administració 

poden ser 

complexes per 

determinades 

persones. 

Creació d’un grup 

de voluntaris per  

fer 

acompanyament 

en els tràmits 

burocràtics. 

Facilitar i 

potenciar  el 

tracte humà en 

els tràmits 

burocràtics.  

 

 

 

Nombre de 

suports als 

tràmits 

burocràtics.  

Govern Obert i 

Ensenyaments 

Artístics 

 

Acció social i 

Igualtat 

 

Cal fer visibles 

les aportacions 

de les persones 

grans i trencar 

amb l’estereotip 

de persona 

únicament 

consumidora 

d’oci.  

Redefinir el 

constructe “gent 

gran”. Molts 

sectors de la 

població el 

rebutgen degut a 

que comporta 

connotacions 

negatives. Això 

dificulta que 

participin en 

espais pensats 

Treballar per 

combatre els 

estereotips per 

edat.  

Nombre de 

campanyes en 

contra dels 

estereotips per 

edat.  

Comunicació  

 

Promoció de la 

Ciutat 

 

Govern Obert 
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per a persones 

grans. Es poden 

fer campanyes 

informatives i  

accions puntuals 

per trencar 

estereotips. 

 

  



91 
 

G. Comunicació i Informació 

Un bon sistema de comunicació i informació amb les persones grans és vital per tal que es 

mantinguin connectats amb l'entorn i així afavorir la participació cívica i social. Hem de tenir 

present que les tecnologies de la informació i la comunicació són un sistema en constant 

evolució i que, al mateix temps que són un medi pràctic de transmetre informació, poden ser 

una barrera per l'accés a la informació per part de les persones grans. 

Objectiu general: Millorar l’accessibilitat a la informació per part de les persones 

grans a través de l’estratègia multiplataforma i la creació d’espais de coneixement.  

a. Accessibilitat a la informació 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

Moltes 

informacions són 

a través de 

suports telemàtics 

als quals les 

persones grans no 

hi tenen accés.  

Calen campanyes 

multiplataforma per 

adreçar a la 

població a la cerca 

d’informació. 

Millorar i 

diversificar els 

canals de 

difusió de la 

informació per 

tal d’augmentar 

les possibilitats 

d’arribar a la 

major part de 

població 

possible.  

Nombre 

d’emissions 

radiofòniques i 

notes de premsa 

informatives de 

recursos per a 

persones grans.  

Comunicació  

 

Acció Social i 

Igualtat  

 

Govern Obert Promocionar Ràdio 

Igualada com a 

mitjà informatiu de 

les activitats que 

s’ofereixen a la 

ciutat. Amb 

píndoles de difusió 

de recursos per a 

les persones grans. 

Es valora 

positivament la 

organització d’una 

fira informativa 

sobre qüestions 

de salut física i 

emocional per a 

persones grans. 

Crear espais de 

debat i 

coneixement en el 

marc de la 

Primavera Gran en 

els que els 

continguts siguin 

proposats per les 

Nombre de 

participants en els 

espais creats en el 

marc de la 

Primavera Gran.  

Acció Social i 

Igualtat 
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persones grans que 

en participin. 

La cerca al web 

de l’Ajuntament 

sobre envelliment 

no és satisfactòria. 

Si es cerca “gent 

gran” “Igualada” al 

google tampoc 

apareix una 

plataforma 

informativa o un 

apartat de la web 

de l’ajuntament 

Redissenyar el web 

de l’Ajuntament per 

tal que la 

informació sigui 

fàcil d’accedir.  

Facilitar la 

cerca 

d’informació útil 

per a les 

persones grans 

a través de  les 

TIC  

Creació del nou 

web de 

l’Ajuntament 

Govern Obert 
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H. Serveis socials i salut pública. 

Una bona oferta de serveis a la comunitat tant en matèria de salut com en l’àmbit social,  és 

essencial per garantir l’estat del benestar i conseqüentment un envelliment satisfactori de la 

població. 

La situació econòmica actual té un impacte directe en les garanties de l’estat del benestar i, 

molt probablement, ha repercutit a totes les franges d’edat però cal ser conscient de les 

necessitats especials de certes franges com són les persones grans. 

Objectiu general: Promoure el treball interdisciplinari dels serveis socials i salut 

pública. 

a. Treball interdisciplinari 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

S’ha detectat la 

necessitat de que 

els diversos 

professionals, 

tant sanitaris com 

socials i 

d’equipaments 

comunitaris, 

treballin de forma 

conjunta i 

coordinada. És 

convenient que 

els diferents 

professionals 

coneguin què es 

fa en cada 

departament 

Facilitar els 

espais de treball 

conjunt entre els 

tècnics socials i 

els tècnics 

sanitaris. 

 

Millorar l’atenció 

al ciutadà gràcies 

a la visió holística 

a través de la 

col·laboració 

entre els dos 

departaments.  

Nombre de 

trobades que 

responguin a una 

col·laboració 

entre ambdós 

departaments.  

Entorn comunitari 

i cooperació 

 

Acció Social i 

Igualtat 

Els departaments 

de salut i el de 

serveis socials 

plantegen 

objectius de 

En la construcció 

d’aquests 

objectius i el pla 

de treball cal 

incloure a les 

Promoure el 

treball comunitari 

des dels diferents 

departaments i 

de manera 

Nombre d’entitats 

i farmàcies 

involucrades en 

objectius de 

treball del 
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treball diferents, 

així és difícil 

treballar 

transversalment.  

associacions per 

tal que siguin 

agents 

col·laboradors. 

conjunta amb 

associacions o 

entitats.  

departament de 

salut i els serveis 

socials.  

b. Solitud 

Problemàtica  Proposta de 

solució 

Objectiu 

específic 

Indicador Departament 

En el grup 

d’usuaris dels 

serveis socials, la 

solitud en 

l’envelliment era 

la preocupació 

més unànime. La 

manca de 

recursos 

econòmics propis 

i de xarxa de 

suport informal 

sòlida son factors 

que faciliten 

l’aïllament i la 

solitud que, 

juntament amb 

dificultats  de 

salut, esdevenen 

situacions de 

molta 

complicació. 

Creació d’un 

mapa de 

recursos per a 

persones grans i 

cuidadors 

Treballar per 

reduir el risc 

d’aïllament de les 

persones grans  

Nombre de 

persones 

informades sobre 

els recursos per a 

persones grans 

en risc 

d’aïllament.  

Govern Obert 

 

Acció Social i 

Igualtat  

 

Comunicació 

Consolidar el 

Projecte Radars 

Nombre de 

persones ateses 

a Radars i 

voluntaris inscrits 

en el projecte.  

Acció Social i 

Igualtat  
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8.Execució, seguiment i avaluació 

El pla d’acció és un pla marc amb una visió global i transversal de les persones grans de la 

ciutat d’Igualada que li dóna coherència a un model de ciutat per a totes les edats i amiga 

de les persones grans. 

El present pla és un marc d’actuació a quatre anys (2018-2021) que a través de Plans de 

treball anuals acordats amb el grup motor i la Comissió de Seguiment i els seus respectius 

informes ha de permetre ajustar-se a les necessitats que en puguin sorgir.  

Anualment la Comissió de Seguiment del projecte haurà d’aprovar el pla de Treball Anual. 

Aquest document permet recollir els recursos i instruments per a desenvolupar les accions 

proposades en el present Pla, permetran concretar les accions a realitzar-se per 

mensualitats i el pressupost associat a cada anualitat. L’aprovació serà abans de que 

finalitzi l’any anterior de la seva aplicació.  

Aquest pla de treball anual, haurà de comptar amb un Informe de seguiment en el que hi 

consti el grau de compliment dels indicadors per a cada objectiu general i dimensió, la 

valoració de les accions desenvolupades, la valoració del grau de compliment global del pla 

i les observacions que calgui destacar i serà elaborat per un tècnic/a responsable del 

projcte.  

Per a dur a terme el seguiment del pla es disposa de: 

- Indicadors de compliment de les accions a executar. Els quals, es recomana acordar 

amb els responsables municipals que desenvolupen l’acció o projecte associat a 

l’objectiu específic que es treballi.  

- Grup motor d’Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans, format per responsables 

tècnics i polítics. 

- Comissió de seguiment formada per les entitats que tindrà com a funció principal la 

valoració del grau d’assoliment del pla.  

Al finalitzar el període de desplegament de l’actual pla, 2021, es realitzarà l’avaluació final 

que mesurarà el grau d’assoliment dels objectius fixats a través de les accions acordades. 

Aquesta avaluació haurà de contemplar les explicacions del nivell d’assoliment, així com les 

observacions. Per a dur a terme aquesta tasca es comptarà amb la participació del Grup 

Motor, de la Comissió de Seguiment així com de la informació recollida en els informes de 

seguiment anuals. 
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10. Pla de comunicació 

Per tal de visibilitzar el Pla d’Acció d’Igualada, Ciutat Amiga de les Persones Grans, els seus 

objectius, les accions conseqüents s’ha dissenyat el Pla de comunicació que es descriu a 

continuació. 

10.1 Objectius del Pla de Comunicació 

Els criteris bàsics per el desenvolupament de cada fase del projecte responen a les 

següents estratègies: 

a) Participació ciutadana: implicació de les persones grans i d’altres grups 

concernits.  

b) Implicació de Multisectors i Multiactors. 

c) Estratègia de transversalitat. 

d) Estratègia de connectivitat i visibilitat. 

Tenint en compte l’estratègia de desenvolupament del projecte, s’ha considerat adequat 

l’elaboració del present Pla de Comunicació que consta dels següents objectius: 

1. Aconseguir una major visibilitat d’Igualada, Ciutat Amiga de les Persones Grans en 

els mitjans locals de comunicació: premsa, ràdio i televisió, amb una regularitat de 

publicació segons les demandes del context. 

a. Indicador: recull de les notes de premsa escrita, falca de radio i televisió i 

posts de xarxes socials.  

2. Incrementar la presència de la ciutat d’Igualada en la xarxa Age Friendly Cities de la 

OMS.  

a. Indicador: recull de publicacions al web  

3. Generar una imatge positiva de l’envelliment a través de la visualització de persones 

grans en contextos de participació i decisió.  

a. Indicador: campanya de comunicació interna, recull de presència de la 

imatge corporativa 
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10.2 Anàlisi DAFO del moment actual del projecte.  

L’anàlisi DAFO ens permetrà un plantejament estratègic 

Anàlisis Intern Anàlisis Extern 

Fortaleses Oportunitats 

L’Ajuntament com a òrgan de gestió municipal 

té la capacitat de coordinar les diferents àrees 

de gestió de cada àmbit de la ciutat i mobilitzar 

part del teixit empresarial i associatiu per tal 

d’aconseguir aliances que afavoreixin la 

implementació i execució del Pla d’Acció.  

La Diputació de Barcelona fa un suport del 

projecte a nivell tècnic i econòmic. 

 

Absència d’un Pla d’Acció específic per a les 

persones grans amb una visió transversal i de 

cicle vital 

Debilitats Amenaces 

Estimular la participació ciutadana i 

l’empoderament des de un projecte promogut 

per la pròpia institució és un repte. Molt sovint, 

la ciutadania es percep alineada de les 

decisions de la institució pública.  

Poca implicació d’associacions i entitats de 

persones grans en el projecte 

 

Poc coneixement del projecte i els seus 

objectius entre la ciutadania.  

 

10.3 Missatge 

Les accions descrites en aquest Pla de Comunicació transmetran el següent missatge:  

“Igualada està implicada en la promoció de polítiques que estimulin 

entorns saludables, segurs i participatius que promouen l’envelliment 

actiu des d’una perspectiva de cicle vital”.  

 

10.4 Target 

L’objectiu de les nostres accions es dirigiran a dos públics:  
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Públic Principal: El públic prioritari de les nostres accions son persones d’Igualada majors 

de 65 anys, tant les que formen part d’entitats o associacions com les que no formen part 

del teixit associatiu i/o es troben en situació de solitud i aïllament.  

Públic Secundari: Tenint en compte que és un projecte transversal amb visió de cicle vital, 

com a públic secundari s’inclou a tota ciutadania de totes les edats  d’Igualada, familiars de 

les persones grans que valoraran positivament una ciutat en la que els seus familiars grans 

poden envellir amb la complicitat de l’entorn, persones amb necessitats especials 

d’accessibilitat i altres col·lectius en risc de vulnerabilitat. 

10.5 Pressupost 

El pressupost que es preveu per aquest Pla de Comunicació del projecte Igualada, Ciutat 

Amiga de les Persones Grans és de 4.000€ .  
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10.6 Planificació 
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10.7 Execució 

Medis locals:  

● Notes de premsa escrita i digital  

○ Trobades amb actors i Comissió de Seguiment  

○ Entrega de la proposta del Pla d’Acció 

○ Presentació del Pla d’Acció a la ciutadania 

○ Desplegament de les accions 

● Compareixença política per l’entrega de la proposta de Pla d’Acció  

● Falca per Radio Igualada convidant a la ciutadania a la presentació del Pla d’Acció  

● Clips de vídeo per a la Televisió local  

 

Xarxes socials:  

● Difusió a través de Twitter i Facebook de les notes de premsa  

● Difusió a través d’Instagram d’imatges dels actes públics  

Publicacions 

● Publicacions al web Age Friendly Cities de la OMS.  

○ Resultats dels grups de treball 

○ Retorn a la Comissió de Seguiment 

○ Entrega de la proposta del Pla d’Acció 

○ Desplegament i implementació de les accions 

● Publicacions al web de l’Ajuntament d’Igualada.  

○ Reconfiguració de la comissió de seguiment 

○ Retorn a la Comissió de Seguiment 

○ Entrega de la proposta del Pla d’Acció 

○ Desplegament i implementació de les accions 

 

RRPP i Protocol 

● Acte públic obert a la ciutadania per presentació del Pla d’Acció  

● El programa i els ponents 

○ Lloc: Espai Cívic Centre 

○ Es convocarà als mitjans 

○ Copa de cava per brindar 

○ Documentació o materials: Tríptic informatiu  
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○ Convidar diputació, generalitat i consorcis sanitaris 

○ Convidar tots els que han participat 

○ Gravar-ho: Canal taronja 

Promoció: Prèviament enviar un Rapport del projecte als caps de departament 

● Transversal: Campanya de comunicació interna 

○ Informació del projecte  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



104 
 

  



105 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Annexos  
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Annex 1 

Projecte Igualada Ciutat Amiga de les Persones Grans 

Transcripció Reunió Grup de Discussió  

0. DIMENSIÓ GENERAL 

Com és per una persona gran viure a Igualada? Creuen que Igualada té en compta les 

necessitats de les persones grans? 

Al començament de la sessió queda clar que és un tema difícil. Molts dels participants, són 

persones que surten molt poc a l’exterior ja que experimenten un grau de d’autonomia o 

dependència funcional alt. La majoria pateixen limitacions físiques motores. En el grup hi ha 

algunes persones que utilitzen la residència com a centre de dia i que no són tan 

depenents, situació que afavoreix la relació social amb la ciutat. 

En general el grup refereix els comentaris sobre la situació de la ciutat abans d’entrar a 

viure a la residència. Les  persones que mantenen el domicili a l’exterior emfatitzen en 

conjunt, amb una sèrie d’obstacles i en les necessitats de millora de la ciutat. 

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 

   

   

   

   

   

ACCESSIBILITAT I ESPAIS PÚBLICS 

És fàcil per una persona gran que viu a Igualada sortir del lloc on resideixen per donar un 

volt, visitar algú o fer encàrrecs? Quins obstacles pot trobar-hi? Hi ha prou espais verds, 

parcs..? Tenen dificultats per passar els semàfors? Creuen que els carrers i les zones de la 

ciutat estan suficientment il·luminats? 

I quan es tracta d’entrar i de moure’s en edificis públics o establiments comercials, centres 

culturals? 
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ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 

   

   

   

2. MOBILITAT I TRANSPORT 

Quan les persones grans utilitzen els transports públics a Igualada (autobús, taxi), quines 

són les facilitats i obstacles que troben?  

Quines són les seves experiències  com a vianants? Tenen dificultats per passar els 

semàfors? 

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 

   

   

   

   

3. HABITATGE 

Què en pensa sobre els habitatges on viuen  les persones grans? Estan adaptats a les 

seves necessitats?  

Quins aspectes de la vivenda, de l’edifici o del pis, poden facilitar la vida de les persones 

grans?   

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 
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4. RESPECTE I INCLUSIÓ SOCIAL 

Pensant en la seva experiència, la gent d’ Igualada es respectuosa amb les persones 

grans?  

Com s’integren les persones grans en les  activitats, celebracions i esdeveniments de la 

ciutat? 

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 
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5. PARTICIPACIÓ SOCIAL I CÍVICA 

Quina és la seva experiència sobre la participació social de les persones grans? Els resulta 

fàcil relacionar-se amb altres persones fora de la família, o participar en activitats de tota 

mena, educatives, culturals, recreatives, socials, espirituals…? Troba obstacles per fer-ho?  

Les persones grans tenen oportunitats per la participació cívica? Per exemple: formant part 

d’associacions, fent activitats com a voluntaris, o a través d’altres activitats.  

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 

   

   

   

 

6. RELACIONS DE SUPORT I AJUDA MÚTUA 

Creuen que a la ciutat d’ Igualada les persones s’ajuden entre elles? Familiars, veïns, 

amics... normalment es presten ajuda? I en el cas de les persones grans, passa el mateix?  

Com és la vida de les persones grans quan viuen soles? Què els hi resulta fàcil i quins 

obstacles troben per organitzar-se en la vida quotidiana? 

 

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 
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7. SERVEIS SOCIALS I DE SALUT 

Quina és la seva experiència amb els serveis de salut a la ciutat? 

Pensant en les persones grans de Berga que pateixen dificultats, què diria de les ajudes 

proporcionades pels Serveis Socials? 

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 

   

   

   

 

8. COMUNICACIÓ I INFORMACIÓ 

Quina és la seva experiència quan ha d’obtenir la informació que necessita? Per exemple, 

quan vol informar-se de serveis o esdeveniments, quines vies de comunicació fa servir 

més? Quines li resulten poc útils o poc còmodes, i per què?  

ASPECTES POSITIUS / 

FACILITATS 

BARRERES / 

DIFICULTATS 

CAMINS DE MILLORA 
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Annex 2 

A tall d’exemple s’adjunta el document de treball del grup de serveis socials i salut però cal 

tenir present que se’n va elaborar un per a cada dimensió.  

INTRODUCCIÓ 

Aquest és el document consta de les propostes sorgides de la fase de diagnòstic 

participatiu. En aquesta fase, vuit grups focals formats per persones grans de diferents 

edats a partir de 65 anys i nivells socioeconòmics diversos, comerciants d’establiments de 

proximitat, professionals de la salut i dels serveis socials i cuidadors de persones grans amb 

dependència detectaven problemes en la quotidianitat de la vida de les persones grans en 

la nostra ciutat i proposaven camins de millora. Aquesta tasca es va fer per cadascuna de 

les vuit dimensions següents: 

 

● Accessibilitat i Espais a l’Aire 

Lliure 

● Mobilitat i Transport 

● Habitatge 

● Participació Social i Cívica 

● Respecte i Inclusió Social 

● Relacions de Suport i Ajuda Mútua 

●  Informació i Comunicació 

● Serveis socials i serveis de salut

 

L’objectiu del nostre grup de treball és prioritzar, ampliar i concretar les diverses propostes 

pel que fa a una de les vuit dimensions: Serveis Socials i de Salut.  

PARTICIPANTS 

● Membres de la Comissió de Seguiment inicial:  

o Associació de Gent Gran 

● Tècnics municipals: 

● Cadires:  

o Acadèmica: 

o Ciutadana:  

o Empresa:  

o Entitat:  

o Experiència:  

o Tècnica:  
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PROPOSTES 

1. TREBALL INTERDISCIPLINARI 

1.1 S’ha detectat la necessitat de que els diversos professionals, tant sanitaris com socials i 

d’equipaments comunitaris, treballin de forma conjunta i coordinada. És convenient que els 

diferents professionals coneguin què es fa en cada departament.  

1.2 Es proposa la creació d’un sistema compartit d’informació (blog, web, altres 

plataformes…) en el que els diversos professionals comparteixin les diverses activitats que 

en entitats o en la pròpia administració es duen a terme, i així adreçar més fàcilment als 

ciutadans.  

2. CIUTADANIA  INFORMADA 

2.1 Cal que la població sigui més activa en la cerca d’informació, per aquest motiu és 

interessant que la ciutadania conegui a on han d’anar per informar-se.  

2.2 La informació que arriba a través de bustiades, molt sovint, es llença i no s’ha utilitzat. 

Cal valorar altres canals més eficaços de informació i de comunicació. 

2.3 Existeix una desinformació general pel que fa els recursos dels que el ciutadà disposa 

en els serveis socials. Per exemple, algunes persones han explicat no estar al corrent del 

servei d’atenció a domicili o dels criteris d’admissió per sol·licitar el teleassistència, tampoc 

de projectes específics com el Banc d’articles reutilitzables o el Banc d’Ajudes Tècniques. 

És convenient que la ciutadania estigui informada del que  què fan i què ofereixen.  

2.4 Des dels establiments de proximitat, es poden donar tríptics informatius sobre qüestions 

de salut o dels serveis socials aprofitant el tracte de confiança dels establiments amb els 

seus clients habituals ( no tant sols a farmàcies, també forns de pa, perruqueries, el 

mercat…).  

2.5 Cal que les famílies també estiguin al corrent dels recursos o serveis (tant socials com 

de salut) que la ciutat facilita per atendre les necessitats dels diferents col·lectius de 

persones grans amb o sense dependència.  

2.6 Algunes de les persones que han assistit als grups informen que han estat coneixedors 

dels recursos socials gràcies a la xarxa informal de suport (amics, veïns, …) i al paper del 

metge de capçalera. Cal seguir potenciant la informació a través d’aquests canals.  

2.7 Es valora positivament la organització d’una fira informativa per a persones grans.  

2.8 En les situacions d’emergència cal tenir garanties de que tota la població està 

informada. Per exemple, en la situació que es va viure amb l’emissió del gas tòxic les 
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persones que utilitzen les xarxes socials o les usuàries del teleassistència van ser-se 

informades però hi va haver una gran part de la població que no (altaveu amb avís).  

3. EMPODERAR AL CIUTADÀ 

3.1 Cal empoderar al ciutadà per tal que es faci responsable de la seva salut i/o malaltia. 

Per tant, cal utilitzar el llenguatge adequat i que el pacient sigui conscient en tot moment del 

seu diagnòstic i riscos. Cal estimular-los a que la presa de decisions sigui seva i no del 

professional.   

3.2 Es valora molt positivament el curs de comunicació al pacient que han cursat el personal 

interí a l’hospital i afegeixen que caldria fer-ho extensible a més professionals de la salut. 

3.3 Cal potenciar el paper de la farmàcia comunitària que, a banda de dispensar 

medicaments, el farmacèutic fa una tasca d’informador i assessor en la pròpia autocura. 

3.4 El veïnatge i és una gran xarxa de suport informal amb la que cal treballar-hi a nivell 

social i comunitari, empoderant-los i donant-los-hi una responsabilitat.  

3.5 Un dels reptes és com facilitar que la persona envelleixi al propi domicili quan així ho ha 

decidit. 

4. TRACTE PROFESSIONAL 

4.1 Algunes persones lamenten el tracte que han rebut per part d’alguns professionals de la 

salut: manca d’escolta activa, manca d’adequació del llenguatge, comunicació no verbal 

inadequada (mirar la pantalla de l’ordinador, no dirigir la mirada al pacient…) i un tracte 

paternalista. És recomanable dur a terme cursos de comunicació al pacient. 

4.2 Es valora molt positivament el tracte del personal d’infermeria i els metges de capçalera 

amb una visió comunitària pel tracte proper i la tasca informativa que fan.   

4.3 Alguns professionals pateixen sobrecàrrega laboral, la qual cosa origina una manca 

d’atenció de qualitat als usuaris. Cal ser prudents amb l’argument de l’impacte de las crisi 

econòmica en els sistemes de salut com a motiu per justificar una falta de contractació de 

més professionals i evitar que la situació es converteixi en un hàbit.  

4.4 Es valora molt positivament l’atenció rebuda pels treballadors socials pel tracte directe, 

l’escolta activa i per ser una font de suport formal.  

5. ACOMPANYAMENT ALS CIRCUITS 

5.1 Algunes persones dels grups de treball han mostrat dificultats per dur a terme alguns 

tràmits, com per exemple el de sol·licitar el teleassistència. Caldria que hi hagués un 
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acompanyament en la sol·licitud de tràmits a l’Administració i posar salvar així l’esquerda 

digital o la manca de comprensió del llenguatge administratiu.  

6. RECURSOS ASSISTENCIALS  

6.1 Existeix una certa confusió pel que fa les necessitats que cobreix el centre de dia, les 

diferències entre un centre de dia i un hospital de dia i el tipus d’activitats que s’hi duen a 

terme. Cal una millor informació sobre aquestes qüestions des del CAP, els centres de dia o 

els establiments com les farmàcies. És necessari una redefinició d’aquests tipus de serveis 

a nivell ciutadà, ja que sovint se’ls concep com “guarderies” i això crea resistències per 

acudir-hi a les persones que se’n podrien beneficiar.  

6.2 Els ciutadans troben dificultats per acudir en un servei d’aquests tipus degut a la manca 

d’ajudes per el transport adaptat.  

6.3 Sovint la prestació que rep una persona no s’ajusta a les seves necessitats reals. 

Caldria que el temps d’espera en rebre la prestació fos més breu o si més no que es fessin 

valoracions periòdiques per veure quin es el nivell real de necessitat.  

6.4 Cal diversificar els recursos i detectar els casos que més ho necessitin més que no pas 

dipositar més recursos en aquests que ja estan atesos, lo important és ampliar la xarxa 

d’atenció.  

6.5 Els usuaris de serveis socials que van assistir al grup focal, van valorar molt 

positivament les prestacions i/o serveis de les que n’eren beneficiaris (SAD, Teleassistència 

i Arranjaments) ja que promouen l’autonomia, permeten envellir al propi domicili i alleugeren 

la càrrega familiar.  

7. RECURSOS COMUNITARIS 

7.1 Existeix la necessitat d’equipar la zona nord de la ciutat amb equipaments cívics perquè 

la majoria es troben al centre.  

7.2 Es planteja la possibilitat de que els equipaments comunitaris puguin acollir una part de 

la població que no és autònoma.  

7.3 Cal estimular una vida activa i participativa al llarg de tota la vida per tal de que quan 

arribes a l’envelliment segueixis essent actiu.  

8. MANTENIMENT DE L’HABITATGE i SEGURETAT DAVANT DELS FURTS 

8.1 La preocupació per accedir a un habitatge accessible a nivell físic i econòmic i per 

poder-lo mantenir és comú en varis dels grups focals que es van convocar. Algunes de les 

persones que han participat en els grups es traslladen als pisos ViuB però d’altres expliquen 

que els requisits d’accés els ho impedeixen, ja sigui per qüestions econòmiques o de salut. 
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S’apunta a la necessitat de que la ciutat disposi d’habitatges adaptats a les diferents 

possibilitats de cadascú en els que poder fer vincles amb altres persones de l’edifici.  

8.2 Els usuaris de serveis socials que van participar en un dels grups focals, valoren molt 

positivament la realització de sessions informatives sobre l’estalvi energètic a l’espai cívic 

centre, lamenten, però que les explicacions no són gaire clares. 

8.3 Algunes persones expliquen que van saber quins tràmits havien de fer per sol·licitar el 

bo social gràcies a la informació proporcionada per veïns o amics. Això denota la 

importància d’informar a la població, ja que la xarxa informal de suport és valuosa per 

l’individu i contraresta càrrega a les de suport formal.  

8.4 S’apunta a la necessitat de més protecció contra l’abús de les empreses de 

subministraments: lectura estimada, cobrament directe pel banc amb dificultats per fer el 

pagament partit… 

8.5 Es valora molt positivament el servei d’atenció al consumidor ja que quan has estat 

víctima d’una estafa la sensació d’indefensió és molt alta.  

9. RAPIDESA I EFICÀCIA DELS SERVEIS D’ATENCIÓ A LA URGÈNCIA 

9.1 Les llistes d’espera per determinades proves especialitzades, per intervencions o 

rehabilitacions posteriors son llargues. Com a mesura de control en els temps d’espera per 

part del pacient, es proposa la obtenció d’un document en el que consti la data de sol·licitud 

de la intervenció, rehabilitació o prova.  

9.2 Es proposa l’accés a la informació dels temps d’espera aproximats en els serveis 

d’urgències.  

9.3 Es fa una valoració molt positiva de la rapidesa i efectivitat del teleassistència 

10. CONCEPTUALITZACIÓ DE L’ENVELLIMENT  

10.1 Cal redefinir el constructe “gent gran”, ja que molts sectors de la població rebutgen 

l’actual degut a que comporta moltes connotacions negatives (dependència, malaltia, 

demència…). Això dificulta que participin en espais pensats per a persones grans. Es poden 

fer campanyes informatives, accions puntuals per trencar estereotips, marketing... 

10.2 És necessari introduir elements per veure l’envelliment com quelcom saludable i així 

facilitar que les persones tinguin un envelliment actiu. Cal començar  a treballar prèviament 

a la jubilació a treballar aquest concepte de “vida activa i participativa”  amb les persones.  

10.3 És necessari treballar el procés de jubilació a nivell social i de salut, ja sigui des del lloc 

de treball, com des dels equipaments municipals. Així es podrien prevenir situacions 

d’aïllament, apatia… 
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11. PREJUDICIS 

11.1 Algunes de les persones que han acudit als grups, han informat que existeix una certa 

vergonya o tabú a l’hora d’acudir a sol·licitar suport formal d’ajuda. Cal redefinir la percepció 

que es té dels serveis socials (són universals).  

11.2 Existeix una creença estesa que els serveis rebuts pels nouvinguts son més 

quantiosos , cal més informació del funcionament de les prestacions dels serveis socials per 

evitar prejudicis.  

11.3 Tot i que els usuaris dels serveis socials valoren de forma positiva la qualitat de 

l’atenció per part de les treballadores socials i els serveis dels que en son beneficiaris; es té 

la percepció que l’ajuda reverteix en primer terme als nouvinguts, en segon terme a les 

famílies, en tercer a persones amb alguna minusvàlua i/o problemes de dependència 

associats a l’envelliment i en últim a les persones  que encara no es poden considerar 

“persones grans” perquè no arriben als 65 però que es troben en una situació de 

dependència econòmica i solitud important. Aquesta situació és problemàtica en dos 

aspectes: alimenta el prejudici i la homofòbia i, en segon lloc, es percep que no hi ha 

preocupació per la solitud.  

12. SOLITUD 

12.1 En el grup d’usuaris dels serveis socials, la solitud en l’envelliment era la preocupació 

més unànime. La manca de recursos econòmics propis i de xarxa de suport informal sòlida 

son factors que faciliten l’aïllament i la solitud que, juntament amb dificultats  de salut, 

esdevenen situacions de molta complicació.  

12.2 La opció més ben valorada pels grups focals en situacions en les que envellir al propi 

habitatge té complicacions és els habitatge ViuB, ja que permeten mantenir una autonomia i 

establir nous vincles i, així, augmentar la xarxa de suport informal. Amb tot, lamenten que 

els criteris d’accés són restriccions i una bona part de la població no se’n pot beneficiar.  

12.3 Es valoren molt positivament serveis com el SAD i el Teleassistència ja que permeten 

envellir a la pròpia llar amb la complicitat de l’entorn. Amb tot, no son serveis que abordin la 

solitud.  

12.4 Es proposa que els serveis socials i de salut, tinguin un dispositiu per detectar els 

casos de solitud i d’aïllament.  

12.5 S’apunta a la necessitat de creació de grups de trobada amb persones en situació de 

solitud.  
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12.6 Necessitat de que els serveis socials facin una lectura més acurada de les necessitats 

reals de la persona atesa ja que, molt sovint necessiten més suport emocional que suport 

per les tasques bàsiques.  

12.7 Cal estar atents a les persones amb pluripatologia, ja que factors com el nivell 

econòmic i la tipologia familiar poden portar a situacions d’aïllament i de molt risc.  

12.8 El veïnatge és una xarxa de suport informal amb la que cal treballar-hi a nivell social i 

comunitari, empoderant-los o donant-los-hi una responsabilitat. 
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Annex 3 
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