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Introducció 
 

L'augment de la longevitat és un avenç social important i un gran triomf de la humanitat, 

que suposa alhora un repte per crear les condicions socials, econòmiques i personals que 

permetin arribar a edats avançades en bones condicions de salut i de qualitat de vida. 

Aquesta realitat demogràfica suposa una oportunitat per incorporar el concepte 

d'envelliment actiu a les polítiques adreçades a les persones grans. Aquest concepte entén 

l'envelliment com un procés individual que s'estén al llarg de la vida i fa que la ciutadania 

arribi a la vellesa en bones condicions de salut, promovent la seva participació en la 

societat, afavorint la formació al llarg de la vida i garantint els seus drets  de viure una vida 

activa i amb qualitat.  

El paradigma de l’Envelliment Actiu promogut per l’Organització Mundial de la Salut (2002), 

doncs, posa èmfasi en la capacitat d’adaptació de la societat per tal d’oferir oportunitats en 

tres àmbits concrets: salut, participació i seguretat per a augmentar la qualitat de vida a 

mesura que les persones envelleixen. En aquest context, les polítiques d’envelliment actiu 

a nivell local tenen el potencial de transformar l’entorn mitjançant l’oferta de recursos i 

serveis i l’enfortiment de les seves xarxes socials i la promoció de la participació de la 

ciutadania com a agents creadors de benestar. 

La ciutat de Terrassa, està treballant per donar respostes a aquest repte. Així ho demostra 

el Pla de les ciutats amigues de les Persones Grans de 2015 i el disseny d’aquest Pla 

Estratègic de les Persones Grans.  

Existeixen diferents serveis municipals a Terrassa per a l’atenció de les persones grans: 

Servei de Promoció de la Gent Gran, Serveis Socials especialitzats en atenció a la gent 

gran, Dependència i SAD, etc. Aquests serveis treballen de forma coordinada i a favor de 

la protecció i promoció de la Gent Gran, tant per la protecció que mereixen les persones 

més vulnerables, com per la promoció d’un envelliment saludable i actiu de la població de 

més de 65 anys  

Un exemple d´aquest treball coordinat, entre els Serveis Socials i el Servei de Promoció de 

la Gent Gran, és el Programa Sempre Acompanyats que és referent a nivell català, 

desenvolupat en col·laboració amb la Creu Roja i l´Obra Social la Caixa, amb l’objectiu 

d’incidir  i actuar sobre la problemàtica i gran repte social que suposa l´abordatge de la 

solitud no desitjada. Terrassa compta amb l’experiència des de l’any 2014, i es troba en 

fase de consolidació i valoració possible ampliació a altres territoris, amb uns resultats, tan 

quantitatius com qualitatius, molt satisfactoris.  
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Resum executiu quantitatiu 

En les següents pàgines es presenten els resultats vinculats a la diagnosi quantitativa de 

l’oferta i la demanda de la gent gran de Terrassa com a pas previ per el disseny del Pla 

Estratègic de la Gent Gran de Terrassa. En aquest sentit i de manera sintètica, convé 

destacar: 

  

• A partir del 2008, el creixement de la proporció de persones majors de 65 

anys se situa fins superar nivells de 1999. La proporció de persones 

majors de 65 anys de Terrassa és 2 punts percentuals menor que el 

conjunt de la Província de Barcelona.  

 

• L’índex d’envelliment es redueix paulatinament des del 1999 fins a una 

reducció total de 10 punts. Aquesta tendència és inversa a nivell general 

de Catalunya, on l’índex d’envelliment és 23,5 punts superior al de 

Terrassa. L’índex de sobreenvelliment, en canvi, augmenta de manera 

constant fins a situar-se al 16,24% al 2018. 

  

• Realitzant una anàlisi prospectiva de Terrassa, l’evolució de la població 

projectada a Terrassa fins l’horitzó 2026 indica un clar creixement del 

nombre d’habitants. El col·lectiu de persones majors de 65 anys creixerà 

en 8.265 persones, fins a un total de 44.615, un 22,74% més que al 2018. 

Els majors de 65 anys representaran, a l’any 2026, el 18,31% del total de 

la població, quan actualment representa el 16,61%. Això implica un 

increment de 1,7pp respecte el 2018. L’índex d’envelliment 

s’incrementarà considerablement, havent-hi més població envellida que 

nens adolescents entre 0 i 14 anys. 

 

• Es preveu un creixement del saldo migratori, una baixada-estabilització 

de la fecunditat (naixements) fins el 2024, experimentant un lleuger 

augment al 2025, i un envelliment de la població amb un clar augment de 

la gent gran i, per tant, de la mortalitat-defuncions. 

 

• El districte I és el que presenta una concentració major de gent de 65 

anys o més. En aquest districte, 1 de cada 6 habitants forma part d’aquest 

col·lectiu i 1 de cada 5 persones grans que viuen a Terrassa viuen en 

aquest districte. 
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• Al voltant de 8.000 persones majors de 65 anys de la ciutat viuen soles, 

1.000 persones més que les que hi vivien el 2010, només 8 anys enrere. 

En termes proporcionals aquests valors es tradueixen en quasi 1 de cada 

4 persones majors de 65 que viu sola a Terrassa (22,5%). Des de l’inici 

del Programa Sempre Acompanyats del Districte IV de mitjans de 2015 

fins a mitjans de 2018 s’han atès 231 persones, dels quals 81 han entrat 

finalment en el Programa (data 11 d’octubre) i 47 són actives. 

 

• De les 83.000 llars existents a Terrassa, prop de 15.000 estan 

conformades en la seva totalitat per persones que tenen 65 anys o més 

(un 18% de totes les llars de la ciutat). Especialment pronunciada és la 

presència de llars exclusivament conformades per persones grans al 

districte 1. 

 

• En 8 anys (2008-2016), el servei de teleassistència s’ha incrementat un 

64% i l’índex de cobertura a 2016 de la població major de 85 anys és del 

38,7%. El criteri objectiu de cobertura pública marca la necessitat d’una 

dotació de 13 persones usuàries per cada 100 persones majors de 65 

anys. A dia d’avui, caldria incrementar el servei amb 170 usuaris/àries per 

a cobrir aquest estàndard, i s’estima la necessitat d’ampliar fins a 1.250 

noves persones usuàries en l’horitzó de l’any 2026. 

 

• El nombre de persones ateses per dependència s’ha incrementat en els 

darrers anys (1.000 casos més entre 2015 i 2016) i es preveu un augment 

de les sol·licituds del servei d’atenció a domicili. 

 

• S’observa un increment continuat de persones amb dependència (un 

augment del 62% des de 2003) reconeguda, principalment de grau 1. 

 

• La cobertura pública del SAD s’ajusta, a dia d’avui, a la població de gent 

gran de Terrassa, amb un lleuger superàvit de cara als propers anys. 

 

• Actualment, es calcula que Terrassa disposa d’unes 150 places en 

Centres de dia. El criteri de cobertura estàndard indica la necessitat 

d’oferir 0,73 places per cada 100 persones majors de 65 anys. El dèficit 

actual és de més de 100 places, i el de l’any 2026 indicaria la necessitat 

referencial de creació de 180 places. 
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• Les places de residències per a la gent gran per cada 1.000 habitants 

s’ha reduït un 25% en els darrers quinze anys, segons l’indicador Hermes 

de Diputació de Barcelona. Sumat a la manca d’habitatge dotacional 

públic i a la creixent precarització del col·lectiu, ja anticipa la necessitat 

de futur habitatge públic per a la gent gran. 

 

• A nivell d’atenció residencial, el criteri de cobertura pública a aplicar és el 

de 2,7 places per cada 100 persones majors de 65 anys. Amb aquest 

criteri, el dèficit públic actual s’estima en 85 places, i el previst per al 2026 

creixeria per sobre de les 300 places. 

 

• El segment de la població que ha notat un major impacte d’atur registrat 

durant la crisi econòmica ha estat el grup de 40 a 54 anys, multiplicant 

per dos les xifres d’abans de 2008. Des de l’inici de la crisi, s’està produint 

un envelliment de l’atur registrat a Terrassa, doncs els majors de 40 anys 

representen el 65,3% de l’atur registrat de la ciutat, mentre que el 2007 

representaven el 46,7%. En aquest sentit, hem de considerar un escenari 

de futur en el que les persones majors de 65 anys arribaran a l’edat de 

jubilació en una situació menys favorable econòmicament de la que ho 

fan els que es jubilen avui. 

 

• Tal i com hem vist, el moviment migratori estranger ha provocat que a dia 

d’avui el 3,6% de la població de més de 65 anys hagi nascut a l’estranger. 

És una xifra relativament marginal però és un segment de la població que 

s’haurà de tenir en consideració en els propers anys, doncs el 11,4% de 

la gent d’entre 51 i 64 anys ha nascut a l’estranger. 

 

• Si bé a 2018 el col·lectiu de persones grans no és el que té un major risc 

de pobresa, factors com l’atur en la pre-jubilació, o un augment desigual 

entre el cost de la vida i l’augment de les pensions, pot provocar un 

escenari d’augment del risc de pobresa en persones grans. 
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1. Marc normatiu. 

 

A partir de la feina desenvolupada per l’Ajuntament i l’experiència que se’n deriva, el Pla 

parteix de tres eixos de desenvolupament per tal de potenciar el benestar de les persones 

grans. Aquests són els següents:  

 

• Les persones grans i el desenvolupament, centrat en un conjunt d’accions que 

potenciïn el reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans. 

• El foment de la salut i el benestar en la vellesa, dedicat a assegurar l’accés universal 

i equitatiu als serveis de salut i la prevenció i intervenció en els problemes de salut 

mental. 

• La creació d’entorns propicis i favorables, que es desenvoluparà a través 

d’actuacions en relació a l’habitatge, el medi ambient i el transport, entre altres. 

 

Aquestes bases parteixen d’una visió transversal i integral de la vellesa entenent que no 

només les polítiques destinades únicament a gent gran afecten la vida de les persones de 

major edat, sinó que la resta d’actuacions que dugui a terme el govern municipal en altres 

àrees també poden afectar les condicions de vida d’aquest sector de la població.  

 

En aquest sentit, des de les diferents àrees i serveis de l’Ajuntament, s’ha treballat i 

planificat per tal de donar resposta a les necessitats i a les demandes de les persones 

grans. Aquest Pla, doncs, no pot ser aliè a la planificació desenvolupada fins el moment i 

per aquest motiu, es mostra la necessitat de repassar les actuacions dutes a terme pel 

consistori.  

 

L’Ajuntament de Terrassa, a través del Pla d’Actuació Municipal per al Mandat 2015-2019, 

defineix l’eix estratègic de garantir la qualitat de vida, la justícia social i el benestar per a 

tots i totes. En aquest sentit s’especifica que es fomenti l’envelliment actiu i saludable, obrint 

camins per augmentar les relacions amb diferents col·lectius de la ciutat, per evitar la 

solitud i l’exclusió social i familiar de les persones grans. 

 

Gran part de les accions destinades a millorar la vida de les persones grans s’han 

emmarcat en l’àrea de Serveis Socials. El Pla Local d’Inclusió Social de 2011 concep el 

sobreenvelliment de la població com un risc d’exclusió social en l’àmbit de la salut, i el 

volum de població gran que viu sola com un risc d’exclusió social en l’àmbit relacional. A la 

vegada defineix a les dones de 65 anys o més com un col·lectiu vulnerable tant pel que fa 

a recursos econòmics com a la limitació de l’autonomia personal.  
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Un altre element rellevant a tenir en compte és el que fa referència a l’economia de les 

cures. Des de Serveis socials de l’Ajuntament es promouen els Grups d’Ajuda Mútua 

(GAM) subvencionats a l’Ajuntament de Terrassa per part de la Diputació de Barcelona, 

consistents en grups de familiars cuidadors/ores, on troben suport tant dels iguals, com de 

professionals. A la ciutat, es deriven grups de Serveis Socials i d’Atenció Primària, de Salut, 

a les persones cuidadores que es troben en estrès, en esgotament, en aïllament, etc. 

Aquesta acció es manté en l’àmbit de la intervenció grupal.  

 

En el mateix sentit, en el Pla d’Usos del Temps s’assenyala que l’envelliment de la població 

comporta necessàriament un augment de les necessitats d’atenció i cura i el 

desenvolupament dels diferents Grups d’Ajuda Mútua. S’apunta, doncs, que les polítiques 

del temps, juntament amb el suport de les famílies, poden suposar una millora del benestar, 

tant de les persones grans com de les persones cuidadores. 

 

En general, el model de les cures a la gent gran a la ciutat és la  subcontractació a través 

de 3 empreses externalitzades que, per licitació, presten el servei municipal d’ajuda a 

domicili. La cobertura del SAD complementa i fa suport a familiars que cuiden, mai és la 

opció per una persona depenent total. La família desenvolupa un paper important o, si no 

és el cas, ho cobreix amb cuidadores internes, cuidadores professionals o les mateixes 

famílies. Tant el SAD com els GAM són actuacions que es troben en un plànol d’atenció 

individual i/o familiar. 

 

De rellevància també és el Pla d’Atenció a les Capacitats Diverses i a l’Accessibilitat, ja 

que el 42% de les persones amb discapacitat referida a mobilitat reduïda, són persones de 

més de 65 anys. En aquest sentit les decisions que es duguin a terme en aquesta àrea 

afectaran especialment aquest segment de població. Aquest, però, no contempla un 

tractament específic a les persones grans amb capacitats diverses, si bé, representa el 

grup més nombrós. Així, només es contempla la creació d’una comissió de treball per 

conèixer les necessitats i recursos disponibles per a les persones grans amb discapacitat 

mental.  

 

Un dels principals reptes del Pla de Mobilitat 2014 és l’envelliment de la població, ja que 

es conclou que aquest pot incrementar la demanda social d’accessibilitat i mobilitat guiada 

o col·lectiva.  

 

El Pla d’Esports integra un programa de promoció esportiva per a gent gran que consisteix 

en un programa de voluntariat per fomentar l’activitat física i la salut de les persones grans 
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a l’aire lliure. Aquesta activitat és una prova pilot que es realitza una vegada per setmana 

gratuïtament. També es contemplen altres activitats com la gimnàstica de manteniment, la 

natació i l’aquasalus.  

 

El sistema urbanístic d’habitatges dotacionals públic, clau AT definit en el Pla d’Habitatge 

de Terrassa 2018, correspon a aquells sòls previstos per localitzar les actuacions publiques 

d’habitatge destinades a satisfer els requeriments temporals de col·lectius de persones 

amb necessitats d’assistència o d’emancipació. El sòl es destina a la construcció 

d’habitatges destinats expressament a col·lectius amb necessitats específiques i pocs 

recursos, per a facilitar‐los l’accés a l’habitatge dins del municipi. En  aquest sentit, es 

disposa de 5 solars amb aquesta qualificació, a més de la promoció ja realitzada al carrer 

Sant Leopold 33. 

 

Així mateix, en aquest Pla Estratègic es desenvolupa paral·lelament a l’elaboració de la 

Guia local per fer front als maltractaments contra la gent gran, per la qual cosa es tindrà en 

consideració en el disseny i planificació d’accions en aquesta matèria. 

 

El Pla de Terrassa ciutat amiga de les persones grans 2015-2018 

 

El precedent més rellevant en matèria de gent gran  pel que fa al municipi de Terrassa és 

el Pla d’Acció de Terrassa Ciutat Amiga de les Persones Grans.  El novembre de 2012, la 

Junta de Govern de l’Excm. Ajuntament de Terrassa va aprovar la integració de Terrassa 

a la xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran de l’OMS. En aquest sentit, Terrassa, 

Ciutat Amiga de les Persones Grans és un projecte que impulsava polítiques d'envelliment 

actiu a la ciutat. Aquestes polítiques volien abordar la relació entre l'envelliment i les 

diferents generacions, entre elles les de les actuals persones grans, entenent l'envelliment 

com el procés d'optimització de les oportunitats de participació, salut i seguretat amb la 

finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que envelleixen. 

 

Aquest projecte, a banda d’avaluar les condicions d’amigabilitat de la ciutat amb les 

persones grans a 2015, també va definir propostes d’accions per millorar la seva 

amigabilitat, a la vegada que aprofitava el potencial que les persones grans podrien oferir. 

 

Així, fer que la ciutat fos més amigable amb les persones grans es fonamentava en el 

principi de l’envelliment actiu i es basava en dos àmbits concrets. D’una banda la voluntat 

social amb la participació de la comunitat, protagonitzada per les persones grans. De l’altra, 

la voluntat d’identificar les necessitats i posar en marxa actuacions de millora en els 

diferents àmbits municipals. Agafant la idea de l’envelliment actiu es considerava que una 
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ciutat amiga de les persones grans hauria de reconèixer la diversitat que existeix entre les 

persones grans, promoure la seva inclusió i contribució a tots els aspectes de la vida 

comunitària, respectar les seves decisions i eleccions respecte l’estil de vida, i preveure i 

respondre amb flexibilitat a les necessitats i preferències relacionades amb l’envelliment.  

 

Per això, seguint l’esquema de l’Organització Mundial de la Salut, es definien vuit 

dimensions en les quals s’emmarcaven totes les accions, la diagnosi i els indicadors 

d’avaluació: Participació social i cívica, Mobilitat i transport, Accessibilitat i ús dels espais 

públics i privats, Habitatge, Serveis Socials i Salut, Relacions de suport i ajuda mútua, 

Respecte, desigualtats i condicions d’inclusió, Comunicació i informació. Aquest projecte 

es troba en fase d’avaluació del Pla d’Acció. 

 

Reglament Municipal d’Igualtat de Gènere de Terrassa 

 

El Reglament Municipal d’Igualtat de Gènere de Terrassa, malgrat no fer una referència 

específica a la perspectiva de gènere en les polítiques públiques adreçades a la gent gran 

– o a la promoció de l’envelliment actiu- sí que ho estableix per a tots els serveis municipals  

Art 1. Objecte del Reglament 

El present reglament té per objecte la integració dins l’àmbit normatiu municipal de 

la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, establint a aquests efectes 

els principis d’actuació que regiran l’actuació dels òrgans de govern i dels òrgans 

de gestió de l’Ajuntament de Terrassa, així com les mesures que han d’adoptar per 

incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques i les actuacions municipals que 

es contemplen en el seu àmbit d’aplicació. 

 

 

Marc Normatiu Internacional: el paradigma de l’envelliment actiu  

 

A escala internacional, existeixen dos instruments polítics que guien l’acció sobre 

l’envelliment des del 2001. D’una banda, la Declaració Política i el Pla d’Acció 

Internacional de Madrid sobre l’envelliment, i de l’altra, Envelliment polític: un marc 

polític, que va definir l’OMS. El pla aprovat per l’Assemblea de Nacions Unides va estar 

precedit per un intens procés participatiu en què es van implicar organitzacions molt 

diverses i se’n van derivar resultats molt rellevants. 

 

La idea de l’envelliment actiu va sorgir en un intent d’agermanar de forma coherent àmbits 

polítics molt compartimentats. Així, el 2002, l’Organització Mundial de la Salut va donar a 

conèixer el document “Envelliment actiu: un marc polític”, on es definia l’envelliment actiu 
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com el procés d’optimització de les oportunitats de salut, participació i seguretat amb la 

finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que es feien grans. 

D’aquesta manera es feia especial èmfasi en la necessitat d’actuar en diferents sectors, 

per assegurar que les persones grans segueixin sent un recurs per a les seves comunitats, 

les famílies i les economies. 

 

Un dels objectius de l’Horitzó 2020 de la Unió Europea basat en l’envelliment actiu, la vida 

autònoma i assistida, pretén promoure la investigació i innovació multidisciplinària que 

combini ciències del comportament, socioeconòmiques, gerontologia, ciència digital i 

d’altres tipus per a obtenir solucions rentables i senzilles que permetin una població que 

envelleixi i a les persones amb discapacitat una vida quotidiana activa, autònoma i assistida. 

En aquest sentit l’any 2012 es va celebrar l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la 

Solidaritat Intergeneracional per tal de reflexionar sobre l’augment de l’esperança de vida i 

assumir les oportunitats que això representa. A Catalunya, el Departament de Benestar 

Social i Família de la Generalitat de Catalunya es va adherir a la convocatòria portant a 

terme diverses accions.   

 

Marc normatiu català i espanyol 

 

L'Estatut d'Autonomia de Catalunya estableix que la Generalitat té la competència 

exclusiva en matèria de serveis socials. Els ajuntaments poden disposar d'un marc legal 

propi, com és el cas de Terrassa en què existeix un Reglament Municipal per a la Prestació 

de Serveis Socials de l'any 2012. 

 

El Sistema Català de Serveis Socials està regulat per la Llei 12/2007, d'11 d'octubre, i té la 

voluntat d'assegurar el dret de les persones a viure dignament durant totes les etapes de 

la vida, i estableix els serveis socials com dret subjectiu universal, el que implica que en 

algunes circumstàncies les persones usuàries puguin pagar una contraprestació. Per tal 

de portar endavant aquesta llei el Parlament va aprovar un Pla Estratègic de Serveis 

Socials, per Acord de Govern 156/2010 i una Pla de Qualitat dels Serveis Socials per Acord 

de Govern 231/2010. 

 

La legislació estatal també té conseqüències en la vida de les persones grans. Té 

competències com determinar l'import i el percentatge de revalorització de les pensions. 

També hi incideix en, per exemple, la normativa del copagament farmacèutic, establerta 

per Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, ja que és aquest sector de la població el que 

consumeix més medicaments. 
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Un marc normatiu important en matèria de gent gran és la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 

de Promoció de l'autonomia personal i l'atenció a les persones en situació de dependència, 

que suposa un canvi significatiu en l'atenció de les persones grans, que són una gran part 

de les persones amb dependència. La competència de la implementació d'aquesta llei 

recau en la Generalitat, ja que s'integra en el Sistema Català de Serveis Socials, que és 

un sistema únic i integral a Catalunya. 

 

Relacionat amb l’aposta per l’envelliment actiu feta en l’àmbit  Europeu, i en consonància 

amb la proposta de l’OMS, la Diputació de Barcelona estableix el 2005 una sèrie de 

recomanacions per promocionar-lo en l’àmbit local. 

 

El món municipal català ha inclòs la promoció de l’envelliment actiu com a referent de les 

polítiques de gent gran, tot i que amb major o menor encert.  
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2. DIAGNOSI QUANTITATIVA 

 
 

2.1. Metodologia de la diagnosi quantitativa 

 
Des de la perspectiva metodològica, la realització d’aquesta diagnosi ha contemplat dues 

perspectives vinculades; en primer lloc, una perspectiva d’anàlisi quantitatiu de la realitat 

actual de Terrassa i de l’altre una prospecció de la realitat de Terrassa en els propers anys. 

Així mateix, aquesta aproximació quantitativa s’ha realitzat des de la perspectiva de l’oferta 

del catàleg de serveis de les institucions públiques i de la demanda real i la demanda 

esperada de les persones grans. 

 

 

• S’han identificat els indicadors més significatius per al disseny de la diagnosi 

quantitativa referents als tres àmbits de l’Ajuntament: Àmbit Entorns propicis i 

favorables habitatge, medi ambient i transport, Àmbit del Foment Salut i Benestar i 

de l’Àmbit de reconeixement de la contribució social i cultural de les persones grans. 

 

• Així, les dades presentades en aquest document han estat extretes de les 

considerades com a principals fonts de referència existents; fonamentalment, 

aquestes dades provenen de: l’Institut d’Estadística de Catalunya (IDESCAT); del 

Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya; del 

programa Hermes de la Diputació de Barcelona, de l’Anuari estadístic de Terrassa, 

i del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat de Terrassa, així com de la 

informació facilitada pels representants de l’Ajuntament.  

 

• La disponibilitat de dades és heterogènia i les situacions són diferenciades en funció 

del tipus de servei que es contempli. En aquest sentit, les diferències pel que fa a 

disponibilitat de sèries històriques o actualització de dades obeeixen als diferents 

graus de disponibilitat d’informació.  

 
• Pel que fa a la projecció de població, s’ha seguit la següent metodologia de treball: 

l’anàlisi de l’evolució actual de la població de Terrassa durant el període 2010-2018 

s’ha realitzat a partir de les dades reals del Padró Municipal d’Habitants. El càlcul 

de la població projectada de Terrassa s’ha elaborat mitjançant el mètode dels 

components demogràfics projectats (naixements, defuncions, immigració i 

emigració) que proporciona l’Idescat i que fa referència a les dades de la comarca 
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del Vallès Occidental (base 2013). Aquests components consten de 3 escenaris 

possibles d’evolució de la població: baix, mitjà i alt. L’horitzó màxim disponible és 

fins l’any 2026. 

 
Concretament, les dades que es proporcionen consten de:  

- Moviment natural anual (naixements i defuncions) i moviment migratori 

anual (immigrants i emigrants) projectat per a la comarca del Vallès 

Occidental en el període 2013-2025 en cada un dels 3 escenaris de 

projecció (“E1” per a l’escenari baix, “E2” per a l’escenari mitjà i “E3” per a 

l’escenari alt)1.  

- Taxes de fecunditat per edat de la mare, necessàries per fer 

l’estandardització municipal de Terrassa, per als anys 2010, 2011 i 2012. El 

factor d’estandardització es calcula a partir dels naixements reals-registrats 

/ naixements estimats. El valor extrem del diferencial de Terrassa és 1,04; 

el qual s’havia de limitar entre l’interval 0,8-1,2.  

- Per a cada any del període de projecció, de 2013 a 2025 ambdós inclosos: 

taxes de fecunditat de la mare per edat (des de 15 fins a 49 anys), 

probabilitats de defunció, a data 1 de gener, per sexe i edat (des del 

naixement fins a 94+ anys), i composició percentual per edat, a 31 de 

desembre, dels immigrants i emigrants de la comarca (el seu rang de valors 

és des de 0 anys fins a 95 + anys).  

 
Per poder elaborar aquesta projecció, que proporciona informació sobre la població 

de Terrassa fins l’horitzó 2026, s’ha tingut en compte la població de partida que fa 

referència a les dades reals del Padró Municipal de Terrassa a 1 de gener de 2013. 

D’altra banda, per calcular el diferencial corregit de la fecunditat s’ha tingut en 

compte les dades reals de les dones entre 15-49 anys del Padró Municipal de 

Terrassa durant el període 2010-20122.  

 

                                                        
1 Cal destacar, que els coeficients utilitzats de la mortalitat fan referència a l’escenari mitjà de la projecció de 

Catalunya (ja que no es disposen de dades diferenciades per territoris) i els de la fecunditat són els propis de 

la comarca del Vallès Occidental en l’escenari mitjà de projecció. Els patrons relatius comarcals d’immigració i 

emigració són una combinació dels tres escenaris de projecció possibles. Per a la realització d’aquesta 

projecció s’ha escollit l’escenari: alt “E3” degut a que darrerament la tendència del saldo migratori real de la 

població de Terrassa és a l’alça i, a més, segons converses mantingudes amb els tècnics de l’Idescat, 

consideren que el factor que pot tenir més impacte en les projeccions municipals és la població total projectada 

de la comarca. En aquest sentit, el que estant observant actualment és que la xifra de població més recent que 

tenen de les estimacions postcensals de població es troba en la banda alta dels escenaris de projecció base 

2013. Per a Catalunya i moltes comarques, en 2017 l’escenari alt és el que millor aproxima la població de 

Catalunya, ja que en termes poblacionals els naixements i la migració estrangera s’estan comportant com en 

l’escenari alt, especialment en l’àmbit metropolità. 

 
2 Mitjançant el programa BiGov, Business intelligence. 
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Per calcular el pes de la immigració i de l’emigració de Terrassa sobre la comarca 

també s’ha tingut en compte les dades reals del Padró Municipal de Terrassa durant 

la sèrie 2010-2012. Pel que fa a la immigració el pes durant aquest període ha estat 

del 0,287 (28,70%) i pel que fa a l’emigració el 0,243 (24,29%). Aquestes dades 

s’han multiplicat per la projecció demogràfica de la comarca feta per l’Idescat (base 

2013)3.  

 

Per reflectir la població projectada per districtes s’ha considerat el pes actual que 

té cadascun d’ells respecte el total de la població a data 1 de gener de 2018, segons 

dades del Padró Municipal d’Habitants. 

 

Finalment, cal tenir en compte que, els coeficients utilitzats en aquesta projecció 

demogràfica s’han calculat en base 2013. Es preveu, en un període relativament 

breu, maig de 2019, poder disposar de nous coeficients, per part de l’Idescat i la 

XODEL4, amb una base més actualitzada que la de 2013 i per tant, poder plantejar 

un escenari més real. La base serà en data 2018.  

 

 
  

                                                        
3 Cal destacar que si es calcula aquest pes sobre la comarca amb sèries més actuals (p.e: 2013-2017), on la 
tendència ha estat positiva, aquesta xifra seria major i per tant, el saldo migratori projectat fins el 2026 seria 
també més gran, però metodològicament no es pot fer perquè els coeficients disponibles estan calculats en 
base a la sèrie projectada de 2013, segons metodologia de l’Idescat.  
4 XODEL (Xarxa d’Observatoris per al Desenvolupament Local de la Diputació de Barcelona).  
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INDICADORS DE LA DEMANDA 

 

2.2. Indicadors demogràfics 

 

La ciutat de Terrassa ha seguit una dinàmica de creixement de la població que resideix de 

manera continuada des de finals de la dècada de 1990. Amb taxes de creixement situades 

entre l’1% i el 3% entre els anys 1999 i 2009, la ciutat va assolir els 200.000 habitants entre 

els anys 2006 i 2007. El període de creixement continuat de la població es va veure 

desaccelerat, lleugerament en retrocés en alguns anys concrets, durant el període 2010-

2016. Des de l’any 2012 les xifres absolutes de població no han variat substancialment 

i s’han estabilitzat al voltant dels 215.000 habitants. 

 

Així, si l’any 1998 la població de Terrassa era de  165.000 habitants, en 20 anys ha 

augmentat un 30% fins assolir els 218.000 habitants del 2018, situant-se com a tercera 

ciutat de Catalunya, en relació a nombre de població.  

 

Centrant el focus d’atenció en la població de major edat, de manera diferenciada a les 

grans ciutats occidentals, Terrassa s’ha mantingut  estable en termes d’envelliment de la 

població. Malgrat que en els darrers 18 anys la població de 65 anys i més de Terrassa 

ha augmentat un 32% - 4 punts percentuals per sobre que el creixement del conjunt de la 

població (28%)- fins a sobrepassar les 35.000 persones, aquest augment no s’ha traduït 

en una major proporció de població significativa d’edat avançada, tot i que marca una clara 

tendència de creixement relatiu per a aquest segment de població. 

 

Taula 1. Evolució de les persones grans de Terrassa, 1999-2018         

  1999 2002 2005 2008 2011 2014 2018 

Pobl. Total Terrassa 168.695 179.300 194.947 206.245 213.697 215.517 218.834 

65 anys i més 27.028 28.741 29.384 30.200 31.979 34.038 36.350 

% 16,0% 16,0% 15,1% 14,6% 15,0% 15,8% 16,6% 

Dones 15.863 16.980 17.454 17.931 18.915 19.948 21.061 

% 9,4% 9,5% 9,0% 8,7% 8,9% 9,3% 9,6% 

Homes 11.165 11.761 11.930 12.269 13.064 14.090 15.289 

% 6,6% 6,6% 6,1% 5,9% 6,1% 6,5% 7,0% 

Taxa envelliment 106,8% 107,8% 98,5% 91,1% 86,6% 89,4% 95,7% 

Taxa sobreenvelliment 9,9% 10,2% 10,9% 12,3% 13,7% 15,0% 16,2% 

        
Font: elaboració pròpia a través de l’Anuari Estadístic de Terrassa 
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El percentatge que representa aquest col·lectiu respecte el conjunt de la població 

s’ha situat sempre entre el 14,6% de l’any 2008 i el 16,6% de l’any 2018. En termes de 

les característiques d’aquest col·lectiu, s’ha de tenir present que la major part de 

persones d’aquest col·lectiu (60%) són dones. 

 

Si bé és cert que, des del 2008, el creixement de la població de 65 anys i més ha fet 

augmentar la proporció que representa aquest col·lectiu respecte el total, s’ha de tenir 

present que aquest percentatge (16,6%) encara se situa 2 punts percentuals per sota del 

percentatge que s’assoleix al conjunt de la província de Barcelona (18,6%) o a Sabadell 

(18,5%) i, per exemple, molt lluny de la ciutat de Barcelona (21,5%). 

 

La piràmide que es presenta a continuació mostra l’estructura de la població segons sexe 

i edat de la població de Terrassa dels anys 1999 i 2018. Les barres horitzontals que estan 

delimitades es corresponen amb la població de la ciutat del primer any de referència mentre 

que les barres que apareixen en color remeten a la població de Terrassa de l’any 2018. 

 

Les principals diferències es concentren en els següents segments d’edat: 

• Augment proporcional de la població de 80 anys i més 

• Augment proporcional de la població d’entre 35 i 59 anys 

• Lleuger augment de la població amb edats compreses entre els 0 i el 14 anys 

• Disminució de la població amb edats situades entre els 15 i els 34 anys 
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Gràfic 1. Piràmides de població de Terrassa, 1999 i 2018 

 

 
Font: elaboració pròpia a través de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Aquesta piràmide es caracteritza per tenir forma de bulb i en la qual destaca l’augment 

de població d’edat molt avançades i el progressiu envelliment de la població. El 

col·lectiu més nombrós de l’any 1999 (els que tenien entre 20 i 24 anys) en l’actualitat tenen 

al voltant dels 40 anys i que no hi ha hagut un reemplaçament de la població adulta jove 

com a conseqüència de la davallada de la natalitat. Aquesta davallada, però, ha estat 

temporalment mitigada per l’efecte de la immigració i la seva major taxa de natalitat. Es 

tracta, però, d’un fenomen conjuntural ja que amb el pas dels anys, les poblacions 

nouvingudes tendeixen a aproximar-se a les pautes reproductives de la població autòctona. 

 

Com mostra el gràfic següent, l’evolució de la població ha estat estable en els darrers 20 

anys en tots els grups de població, i no presenta cap canvi brusc en la distribució per grups 

d’edat. S’observa com respecte al 2008, la població major de 65 anys ha augmentat en 2 

punts (0,5 respecte el 1999) percentuals mentre que la població entre 20 i 64 anys ha 

disminuït en 3 punts percentuals (també 3 respecte el 1999). Per la seva banda, la població 

més jove ha augmentat en 1,5 punts percentuals (2,5 respecte l’any 1999).  
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Gràfic 2. Evolució de la distribució de la població de Terrassa segons grups d’edat, 1999 - 2018 

 

Font: elaboració pròpia a través de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Aquesta certa estabilitat de la distribució de la població segons els grups d’edat, ha 

comportat però, un retrocés de la taxa d’envelliment (que relaciona els col·lectius 

poblacionals més jove i més gran). Si per als anys 1999 i 2002, la taxa se situava al voltant 

del 107, aquesta va anar disminuït progressivament fins a 87 l’any 2011. En els darrers 

anys ha tornat a augmentar fins a situar-se en el 95 per al conjunt de la ciutat de Terrassa 

(vegeu taula 2). A nivell comparatiu, segons Idescat, a l’any 2017 la taxa d’envelliment a 

Catalunya se situa en 117,5. A Sabadell, la taxa és de 112. 

 

Una dinàmica ben diferenciada de la taxa d’envelliment és la que ha seguit la taxa de 

sobreenvelliment que, com a conseqüència de l’augment de població major de 85 anys, ha 

augmentat de manera continuada des del 9,9% de l’any 1999 fins el 16,24% l’any 2018. La 

taxa de sobreenvelliment relaciona la població de 85 anys i més amb el total de població 

d’edats iguals o superiors als 65 anys. A Catalunya se situa en 16,4 al 2017, i a Sabadell 

16,0. 

Taula 2. Població major de 65 anys a Terrassa segons districtes, 2018 

 

Districte 
Pobl. 
2018 

% Pobl. 
2018 

Nombre 
persones 

+65 

% +65 
respecte 
districte 

Nombre 
persones 

+85 

% +85 
respecte 
districte 

Taxa 
envelliment 

Taxa 
sobreenvelliment 

I 35.898 16,4% 6.785 18,9% 1.339 3,7% 116,76 19,73 

II 22.185 10,1% 2.873 13,0% 482 2,2% 61,78 16,78 

III 33.851 15,5% 5.319 15,7% 730 2,2% 89,13 13,72 

IV 39.736 18,2% 6.768 17,0% 1.135 2,9% 99,82 16,77 

V 45.972 21,0% 8.182 17,8% 1.294 2,8% 109,43 15,82 

VI 41.192 18,8% 6.423 15,6% 923 2,2% 87,99 14,37 

Total 218.834 100,0% 36.350 16,6% 5.903 2,7% 95,69 16,24 
Font: elaboració pròpia a través de l’Anuari Estadístic de Terrassa i de l’INE 
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Les taxes d’envellimet i sobreenvelliment, poden desagregar-se per gènere i districte, a 

partir de les dades de l’Ajuntament de Terrassa per a l’any 2017. Així, es pot observar com, 

en línies generals, ambdues taxes són molt més elevades per a la població femenina. 

 

Taula 3. Taxa d’envelliment i sobreenvelliment, per gènere i districte, 2017. 

 Taxa 

d’envelliment 

 Taxa de 

sobreenvelliment 

 

Districte Dones Homes Dones Homes 

I 138,17 89,79 22,74 15,39 

II 75,77 50,02 18,50 12,13 

III 103,20 72,85 16,57 9,29 

IV 117,40 80,13 18,82 12,96 

V 127,18 85,74 17,52 12,26 

VI 104,80 71,39 16,79 10,84 

Total 113,07 76,20 18,58 12,24 

Font: elaboració pròpia a partir de dades de l’Ajuntament de Terrassa, Serveis de Teconologia, logística i 

Qualitat. 

 

A mesura que augmenta la xifra de l’indicador de sobreenvelliment, augmenta la 

importància relativa de la població de 85 anys i més pel que fa al global de gent gran del 

municipi.  D’aquesta manera, la taxa de sobreenvelliment ha experimentat un creixement 

continuat fins a situar-se a només 2 dècimes per sota de la del conjunt de la província de 

Barcelona i lleugerament per sota de la de Catalunya. 

 

Aquesta dinàmica no té la mateixa translació a tota la trama urbana de Terrassa i es 

concentra, en major mesura, en uns determinats districtes de la ciutat. En termes absoluts, 

hi ha una major presència de gent gran als districtes V (8.000), I i IV (6.700) que es manté, 

tot i que de manera invertida en termes proporcionals. Al districte I, el 18,9% de la població 

té més de 65 anys, percentatge que es redueix fins el 17,8% en el districte V. 

 

Com es comentava, el districte I és el que presenta una concentració major de gent de 65 

anys o més. En aquest districte, 1 de cada 6 habitants forma part d’aquest col·lectiu i 1 de 

cada 5 persones grans que viuen a Terrassa viuen en aquest districte (aproximadament 

6.800 de les 36.350). En conseqüència les taxes d’envelliment i sobreenvelliment són més 

altes en aquest districte de la ciutat. El districte V presenta una distribució similar i els 

aproximadament 8.000 ciutadans majors de 65 anys representen el 17,8% de la població 

del districte. En definitiva, 4 de cada 10 persones majors de 65 anys viuen als districtes 

I o V. 
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En contraposició,  el districte II és el que presenta una taxa d’envelliment més baixa i 

la seva taxa de sobreenvelliment és similar a la de la mitjana de la ciutat.  

 

Si posem el focus a les taxes d’envelliment per barris, observem algunes diferències 

remarcables en el si d’un mateix districte. Si bé inicialment apuntàvem que la major taxa 

d’envelliment a 2018 es concentra en el districte I, observem grans diferències entre els 

barris de Vallparadís i Cementiri Vell, doncs el primer té una taxa d’envelliment el doble de 

gran.  

 

El districte II és el menys envellit de tots i és on situen els barris amb major nombre de gent 

jove respecte a la gent gran. Així, en barris com Montserrat (32,3%) o Torre-Sana (31,3%) 

tenen 3 persones majors de 65 anys per 7 persones menors de 15 anys. Els districtes que 

tenen una major dispersió interna entre persones grans i joves són els districtes IV, V i VI. 

En el districte IV hi trobem barris amb una taxa força elevada com Ca n’Aurell (126,7%) i 

d’altres que tenen un percentatge molt menor com Roc Blanc (42,0%) o Can Palet de Vista 

Alegre (46,4%). 

 

 

Taula 4. Evolució de l’índex d’envelliment per barris i districtes 1999-2018  

Districte-Barri 1999 2008 2018 

Districte I 97,8 89,8 116,76 

Pl. Catalunya - Esc. Industrial 91,9 110,3 138,37 

Cementiri Vell 62,6 66,8 87,12 

Centre 111,4 84,8 97,27 

Vallparadís 107,5 129,8 164,85 

Antic Poble de Sant Pere 107,6 106,8 104,13 

Districte II 100,4 69,5 61,78 

Montserrat 137,9 43,3 32,29 

Vilardell 14,1 32,4 59,78 

Torre-Sana 45,4 36,1 31,30 

Ca n'Anglada 119,0 85,8 77,36 

Sector Montserrat n/d n/d n/d 

Disseminats 42,9 271,4 585,71 

Districte III 72,8 75,5 89,13 

Can Parellada 37,7 64,2 101,17 

Les Fonts 69,6 49,5 61,80 

Can Jofresa 72,3 135,3 170,74 

Guadalhorce 60,4 86,5 111,47 

Can Palet II 62,6 56,3 80,47 

Xúquer 29,8 35,2 48,87 

Segle XX 134,6 65,7 56,25 

Can Palet 84,7 90,0 87,75 

P.I. Can Parellada n/d n/d n/d 

P.I. Santa Eulàlia n/d n/d n/d 
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P.I. Santa Margarida n/d n/d n/d 

Disseminats 500,0 400,0 350,00 

Districte IV 108,5 87,8 99,82 

Ca n'Aurell 136,1 122,2 126,71 

La Maurina 105,0 89,1 82,75 

La Cogullada 110,4 98,7 87,74 

Roc Blanc 37,3 29,3 42,04 

Can Palet de Vista Alegre 34,7 22,0 46,38 

Les Martines n/d 66,7 87,04 

Vista Alegre n/d n/d 70,59 

Disseminats 40,0 14,3 150,00 

Districte V 87,8 92,9 109,43 

Sant Pere 96,1 117,9 125,78 

Pla del Bon Aire 79,4 135,1 179,57 

Can Roca 69,6 42,1 32,71 

Poble Nou - Zona Esportiva 87,5 69,6 77,49 

Torrent d'en Pere Parres 76,0 99,0 105,92 

Can Boada Casc Antic 81,6 94,3 111,34 

Can Boada del Pi 59,2 106,0 131,95 

Can Gonteres 68,6 85,0 166,00 

Pla del Bon Aire - El Garrot 225,0 177,8 325,00 

Els Caus - Els Pinetons n/d n/d 600,00 

Disseminats 1193,3 286,8 105,88 

Districte VI 73,5 77,1 87,99 

Les Arenes - La Grípia - Can M 42,3 45,0 53,88 

Sant Llorenç 134,9 125,6 97,37 

Sant Pere Nord 81,8 91,7 107,26 

Ègara 121,3 102,2 83,35 

Can Tusell 22,5 64,2 95,43 

Font De L Espardenyera n/d n/d 114,29 

Disseminats n/d n/d 157,14 

Total 88,5 83,3 95,69 

Font: elaboració pròpia a través de l’Anuari Estadístic de Terrassa i de l’INE 

 

Els barris del districte V amb una taxa d’envelliment superior són Can Goteras (166%) i  

Pla del Bon Aire - El Garrot (325%). Aquest últim és el barri més envellit de Terrassa. En 

contraposició, Can Roca és un dels barris amb una taxa d’envelliment menor que es situa 

al 32,7%, 67 punts menor que la mitjana del districte. 

 

Per últim, en el districte VI existeixen diferències menors que en aquests altres dos, però 

també hi ha alguna xifra significativa. Així, en el barri de Les Arenes - La Grípia hi ha dos 

joves per a cada persona gran i en el barri de Font De l’Espardenyera hi ha una taxa del 

114,3%. 

Per gènere, s’observa que la població de 65 anys es distribueix a la ciutat amb un pes del 

58% per a les dones i un 42% els homes. El districte I és el més feminitzat en termes 

relatius. 
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Gràfic 3: Distribució de la població de 65 anys i més, per gènere i districtes 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

Amb les dades relatives a població de 85 anys i més, per gènere i districte, s’observa com 

creix el pes de les dones, que passa a representar un 68% de mitjana al municipi. Si 

prèviament s’havia posat de manifest que, quantitativament, els districtes I, IV i V són els 

que tenen més persones majors de 85 anys i també els que tenen més dones, ara 

s’observa que el districte 3 és el més feminitzat en termes relatius, arribant al 70% de 

població femenina entre la població de 85 anys i més. 

 

Gràfic 4: Distribució de la població de 85 anys i més, per gènere i districtes 2017 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Les xifres disponibles permeten establir la següent representació gràfica en relació a 

l’evolució de la població de 85 anys i més, per gènere, al municipi de Terrassa. Així, 

s’observa com entre la població major de 85 anys s’està produint un lleuger procés 
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de masculinització, és a dir, cada vegada hi ha més homes que arriben als 85 anys o 

més a la ciutat. Amb tot, el percentatge de dones respecte els homes de més de 85 

anys segueix sent pràcticament el doble. 

 
Gràfic 5: evolució de les persones de més de 85 anys per gèneres en termes relatius 1999-2018 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Pel que fa a les dades de projecció de la població de Terrassa, i sempre seguint sobre la 

base dels darrers deu anys, es calcula que la població de Terrassa el 2026 serà de 243.616 

habitants, un augment aproximat de 25.000 persones, ocasionat principalment per 

l’augment de la població major de 75 i 85 anys. L’evolució de la població major de 65 anys 

experimentarà un augment molt important, doncs es calcula que en els propers 8 anys, 

aquest segment de la població creixerà en més de 8.000 persones, representant el 18,3% 

de la població de Terrassa. 

 

Gràfic 6. Evolució i projecció de la població de Terrassa segons grups d’edat. Terrassa, 2008 - 20265 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Observatori de la Ciutat de Terrassa i Idescat 

 

                                                        
5 Fins l'any 2018 són dades reals. Any 2026: projecció del Servei d’Estudis i Observatori de la Ciutat. 
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2.3. Indicadors socials 

 

Més enllà de la quantificació del nombre de persones grans que resideixen a la ciutat de 

Terrassa, és imprescindible aprofundir en el coneixement de les seves situacions vitals. En 

aquest sentit, un dels elements que ha emergit amb més força a l’escena pública i a  

l’imaginari col·lectiu en els darrers anys és l’existència i l’augment de persones grans que 

viuen soles. Les darreres dades disponibles mostren que al voltant de 8.000 persones 

majors de 65 anys de la ciutat viuen soles, 1.000 persones més que les que hi vivien el 

2010, només 6 anys enrere. En termes proporcionals aquests valors es tradueixen en quasi 

1 de cada 4 persones majors de 65 que viu sola a Terrassa (22,5%). 

 

Gràfic 7. Evolució del percentatge de persones majors de 65 anys que viuen soles a Terrassa, 2010 - 2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

La distribució de les persones grans que viuen soles presenta poques variacions entre els 

diferents districtes, si bé és cert que hi ha una diferència de gairebé 5 punts percentuals 

entre el districte amb una major proporció de gent gran que viu sola (25,5% al districte II) i 

el districte amb un menor percentatge (20% en el districte III). 

 

L’evolució en els darrers anys de l’índex de solitud  de les persones grans que viuen soles 

mostra una certa estabilitat i ha variat menys de mig punt percentual. Malgrat això, cal 

apuntar que si bé el col·lectiu de persones majors de 65 anys ha augmentat a Terrassa en 

un 11,8% en aquests darrers 6 anys, el percentatge de persones grans que viuen soles ho 

ha fet en un 13,5%. 
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Taula 5. Evolució de la població de 65 anys i més que viu sola a Terrassa, 2010 – 2016 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Població amb més 
de 65 anys  

31.983 32.558 33.178 34.058 34.652 35.185 35.746 

Població major de 
65 anys  que viu 
sola  

7.089 7.282 7.393 7.589 7.743 7.882 8.047 

Índex de solitud de 
les persones de 65 
anys i més 

22,2% 22,4% 22,3% 22,3% 22,4% 22,4% 22,5% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 
 

Ampliant el focus d’anàlisi, s’observa que de les 83.000 llars existents a Terrassa, prop de 

15.000 estan conformades en la seva totalitat per persones que tenen 65 anys o més (un 

18% de totes les llars de la ciutat). 

 

Especialment pronunciada és la presència de llars exclusivament conformades per 

persones grans al districte I. Si aquest districte ja era el que presentava una concentració 

més alta de gent gran, és també en el que hi ha un major percentatge de llars on tots els 

membres tenen 65 anys o més i de llars en què hi viu una única persona major de 65 anys. 

 

Taula 6. Nombre i proporció de llars amb persones majors de 65 anys als districtes de Terrassa, 2017 

  
Nombre de Llars segons 

districtes municipals 

Famílies on tots els 
membres tenen 65 anys i 

més 

Llars on només hi viu 1 
persona que té 65+ anys 

Absoluts % Absoluts 
% 

respecte 
llars 

Districte I 14.146 2.942 20,8% 1.624 11,5% 

Districte II 7.836 1.254 16,0% 731 9,3% 

Districte III 12.740 2.116 16,6% 1.080 8,5% 

Districte IV 15.161 2.842 18,7% 1.536 10,1% 

Districte V 17.832 3.347 18,8% 1.726 9,7% 

Districte VI 15.303 2.569 16,8% 1.350 8,8% 

Total 83.018 15.070 18,2% 8.047 9,7% 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 
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2.4. Indicadors de serveis socials i serveis a les 

persones 

 

Durant l’any 2017 a Terrassa s’han atès 6.553 casos de dependència, dels quals el 74% 

representen gent de més de 65 anys. Així mateix, el grau de dependència (persones amb 

grau de dependència reconegut) més estès és el número 1, el que representa el 44% dels 

casos. El grau número 2 agrupa el 40% dels casos. Per últim, el grau número 3 agrupa el 

17% dels casos.  

 
Gràfic 13. Grau de dependència reconeguts a 2017 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Entre els anys 2015-2016 el nombre de casos atesos per dependència ha augmentat 

paulatinament, passant dels 8.285 casos el 2015 als 9.285 casos de 2016. El major nombre 

de casos atesos es concentra al districte V. En la classificació per sexes, les dones 

representen 3 de cada 4 casos d’atenció a la dependència. 

 
Taula 7. Variació de població de persones ateses en dependència 2015-2016 

Districte Pobl. 2015 Pobl. 2016 
Increment 

% 
Atesos 2015 Atesos 2016 

Increment 
% 

I 35.545 35.660 0,3% 1.334 1.520 13,9% 

II 21.507 21.762 1,2% 867 954 10,0% 

III 33.279 33.616 1,0% 1.213 1.367 12,7% 

IV 39.032 39.213 0,5% 1.483 1.648 11,1% 

V 45.405 45.638 0,5% 1.827 2.026 10,9% 

VI 40.701 40.895 0,5% 1.561 1.770 13,4% 

Total 215.469 216.784 0,6% 8.285 9.285 12,1% 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 
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SIAD: 

El número de casos atesos pel Servei d’Informació i Atenció a les Dones s’ha reduït 

lleugerament, dels 1.071 del 2014 als 928 de 2017. 

 En aquest sentit, el col·lectiu de dones majors de 65 anys és el grup d’edat de menor 

representació, si bé ha augmentat molt lleugerament en els darrers anys.  

  

Gràfic 14. Pes relatiu de les persones ateses del SIAD per franges d’edat (2014-2017) 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

TELEASSISTÈNCIA: 

Una de les prestacions més esteses en l’àmbit dels serveis socials és la teleassistència. 

L’increment en el nombre de persones que disposen d’aquest servei ha anat creixent 

progressivament en els darrers anys, tot i la incidència la crisi econòmica. D’aquesta 

manera, si l’any 2008 eren 2.771 les persones que disposaven d’aquest servei a la seva 

llar, l’any 2016 la xifra augmentava fins a 4.554 persones, un 64% superior. 

 

Les dades per gènere mostren com el pes femení entre les persones que disposen del 

servei de teleassistència es manté estable al voltant del 75%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gràfic 15. Persones que disposen de servei de teleassistència per gènere (2008-2016) 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Aquest increment, tal com s’observa en el gràfic posterior, s’ha esdevingut especialment 

entre la població de 85 anys i més. En aquest fragment de població, l’índex de cobertura 

ha augmentat del 25% l’any 2008 al 39% el 2016. Per la seva banda, l’índex de cobertura 

de la població d’entre 65 i 84 anys s’ha mantingut relativament estable entre el 7% i el 9% 

al llarg d’aquests darrers 8 anys. 

 

Gràfic 16. Evolució de l’índex de cobertura de la teleassistència, 2008-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Aquesta diferent distribució de la cobertura segons els dos segments d’edat és important 
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els transcurs dels anys la població vulnerable s’ha anat desplaçant cada vegada més cap 

a edats més avançades.  

 

SAD: 

El nombre de persones usuàries del SAD s’ha incrementat, si bé de manera discontinua 

en el temps, doncs en 2014 va haver-hi un retrocés de 140 persones usuàries. Tot fa 

pensar, però, que la tendència de sol·licituds del Servei d’Ajuda a Domicili s’incrementarà 

en els propers anys. 

 

Taula 8. Accions i programes de serveis socials 2014-2016 Terrassa 

Acció/programa 2011 2014 2016 

Persones ateses Serveis Bàsics d’Atenció 
Social 29.154 32.899 38.287 

Servei Ajut a Domicili 1.445 1.308 1.600 

Menjar a Domicili 419 230 228 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Per gènere, de les 1.660 persones usuàries del SAD a l’any 2016, 1.204 (75%) eren dones 

i 396 (25%) eren homes. 

 

L’índex de cobertura del SAD per a la població de majors de 65 anys es manté al voltant 

de 4,5 persones usuàries per cada 100 persones de 65 anys i més, amb l’esmentat retrocés 

de l’any 2014. 

 
 
 
 
Gràfic 17. Evolució de l’índex de cobertura del SAD 2011-2016 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 
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Així mateix, el programa de l’Ajuntament de Menjar a domicili ha anat en retrocés des del 

2011, doncs si bé el nombre de persones ateses en atenció primària ha augmentat en quasi 

10.000 persones més, aquests servei s’ha reduït pràcticament a la meitat 

 

ATENCIÓ RESIDENCIAL: 

Com es pot veure al gràfic següent, l’indicador de places residencials ofertades a la ciutat 

per cada 1.000 habitants majors de 65 anys, s’ha reduït de 98,58 a principis de segle al 

72,99 actual. A nivell provincial, en canvi, s’ha produït un augment permanent de les 

diferents ofertes, havent augmentat 3 punts des del 2001.  

 
Gràfic 18. Evolució del nombre de places en residències per cada 1.000 habitants majors de 65 anys a Terrassa 

segons titularitat, 2001-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Respecte a les places en residències públiques, l’indicador s’ha reduït pràcticament  a la 

meitat en els darrers 15 anys. A nivell de la província de Barcelona, en canvi, ha augmentat 

4 punts percentuals en el mateix període, passant del 8,84% al 12,13% actual, 2 punts i 

mig per sobre que a la ciutat de Terrassa. Pel que fa a les places de residència d’iniciativa 

social, el percentatge s’ha reduït 15 punts des de principis de segle i el d’oferta mercantil, 

també s’ha reduït quasi 4 punts percentuals. Així, observem com la oferta de residències 

no es correspon amb l’augment permanent de la província i mostra una certa mancança 

en aquest àmbit.  

A continuació, es presenta la informació actualment disponible sobre places públiques en 

residències, ja siguin en centres públics, concertats o col·laboradors. 
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Taula 9. Oferta de places públiques d’atenció residencial a Terrassa. 2018 

Residències 

Tipus d'establiment Places 

Col·laboradors 246 

Concertats 153 

Propis 100 

Total 1 499 

Amb dret a prestació:  
• Acreditada 318 

• Susceptible 287 

Total 2 605 

Total places 1104 
 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Terrassa. 

En total, s’identifica una xifra superior a les 1.100 places, de les quals 817 s’inclouen 

dins els criteris de cobertura pública, en centres públics, concertats o col·laboradors, i 

també les que tenen dret a prestació acreditat. Cal tenir en compte l’existència de 287 

places susceptibles de reconeixement del dret a prestació. 

Tot i així, des de l’Ajuntament de Terrassa, es quantifica una llista d’espera aproximada de 

1.500 sol·licituds de reserva. Cal, però, fer un matís a aquesta dada: es tracta de reserves 

que no es poden traduir literalment en nombre de persones, atès que les persones tenen 

opció a realitzar fins a un màxim de 3 reserves. Igualment, cal considerar que hi ha 

habitants de Terrassa que realitzen reserves fora de la ciutat i a la inversa.  

 

CENTRES DE DIA: 

Finalment, també cal prendre en consideració la disponibilitat de places en centres de dia. 

A la taula següent s’especifiquen les places públiques existents en l’oferta de centres de 

dia a la ciutat de Terrassa. 

Taula 10. Oferta de places públiques en centres de dia a Terrassa. 2018 

Centres de dia 

Tipus d'establiment Places 

Col·laboradors 72 

Concertats 2 

Propis 76 

Total 1 150 

Amb dret a prestació:  
• Acreditada 64 

• Susceptible 81 

Total 2 145 

Total places 295 

  
Font: Elaboració pròpia a partir de dades facilitades per l’Ajuntament de Terrassa. 
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S’identifiquen un total de 295 places, 150 de les quals corresponen a entitats 

públiques, concertades o col·laboradores. Addicionalment, hi ha 64 places més amb 

dret a prestació acreditada, i 81 més que serien susceptibles de dret a prestació. 

2.5. Indicadors de discapacitat 

 

A la major tendència de vulnerabilitat de la població major de 65 anys, s’hi pot afegir un 

nou element de desigualtat. Malgrat les mesures i les polítiques empreses des de les 

diferents administracions públiques, la població amb discapacitat presenta unes 

especificitats determinades que necessita d’una anàlisi més detallada.  

 

Gràfic 8. Distribució segons edat de les persones amb discapacitat a Terrassa, 2003-2016 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa6 

 

L’any 2003 a Terrassa hi havia 8.700 persones amb discapacitat reconeguda, mentre que 

el 2016 havia augmentat un 62%, i el nombre total se situava en 14.100 ciutadans. Malgrat 

aquest increment, la distribució de la població amb discapacitat segons grans grups d’edat 

es mantenia relativament estable. Els majors de 65 anys sempre han representat entre el 

36% i el 43% mentre que el col·lectiu d’entre 16 i 64 anys s’ha situat entre el 52% i el 60%. 

 

Amb tot, però, si es realitza una anàlisi comparativa amb el conjunt de la població, la 

proporció de persones majors de 65 anys amb reconeixement de discapacitat és 

especialment pronunciada. Dels prop de 14.000 habitants de Terrassa amb aquest 

                                                        
6 Es considera persona amb discapacitat aquella que la té reconeguda amb anterioritat als 65 anys. Corresponen a 
persones que tenen més de 65 anys i que tenen el reconeixement de discapacitat cursat. 
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reconeixement, 5.300 són majors de 65 anys (un 37% de les persones amb discapacitat 

de la ciutat), mentre que només representen el 16% del conjunt de la població.  

 

2.6. Indicadors d’origen divers 

 

Un altre dels indicadors que també hem de considerar a l’hora de fer la diagnosi d’aquest 

Pla és l’origen divers de la població de Terrassa de més de 65 anys. El creixement migratori 

de Terrassa s’havia basat en l’arribada de població procedent de fora de la ciutat, 

protagonitzada per dues grans onades migratòries: durant els anys 60 i 70, la població 

nouvinguda procedia de la resta de l’estat espanyol, mentre que durant la primera dècada 

del segle XXI la població ha vingut bàsicament de l’Àrea metropolitana i de l’estranger.  

 

Des del punt de vista demogràfic, els orígens diversos de la població de Terrassa s’han 

traslladat a l’estructura del municipi. D’aquesta manera, la població nascuda a Terrassa es 

va reduint a mesura que avancem en els grups d’edat. A 2017, la població nascuda a la 

resta de l’Estat, representa més de la meitat (61%) de la població de més de 65 anys, el 

mateix percentatge que representava el 2002. Aquest percentatge es redueix dràsticament 

en els menors de 50 anys fins a situar-se al 6,4%. 

 

Gràfic 11. Població segons lloc de naixement i grup d’edat. Terrassa, 2002 i 2017 
 

Any 2002 Any 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 
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hagi nascut a l’estranger. És una xifra relativament marginal però és un segment de la 

població que s’haurà de tenir en consideració en els propers anys, doncs el 11,4% de la 

gent d’entre 51 i 64 anys ha nascut a l’estranger. Tenint en compte la distribució per edats, 

podem concloure que cada vegada hi haurà més gent de més de 65 anys nascuda a 

l’estranger, i menys nascuda originàriament a Terrassa.   

2.7. Indicadors d’ocupació  

 

La crisi econòmica mundial iniciada el 2008 ha provocat, durant anys, un augment 

considerable de la taxa d’atur, la precarització del mercat laboral i l’augment de la 

competència laboral en un context de digitalització, flexibilitat i innovació del mercat.  

Ja en l’Estratègia Catalana per a l’Ocupació 2012-2020 es considerava que calia parar una 

atenció especial al segment de majors de 45 anys ja que, en cas de pèrdua del lloc de 

treball, es podria trobar amb majors dificultats per tornar-se a ocupar, amb l’impacte 

immediat que això podia suposar per a la seva autonomia, la seva salut i el seu entorn 

familiar, però també de cara el futur, ja que afecta directament la cotització per a la jubilació 

i, per tant, podrien esdevenir persones en risc de pobresa i exclusió social. 

Aquest context de baix potencial d’ocupabilitat no afavoria, doncs, la franja laboral dels 55-

65 anys. Aquest fet obligarà a les institucions públiques a considerar amb especial atenció 

aquest segment poblacional en els propers anys, tant bon punt la generació del baby boom 

comenci a endinsar-se en l’edat de jubilació. Tal i com s’observa en el gràfic 7, el segment 

de la població que ha notat un major impacte d’atur registrat ha estat el grup de 40 a 54 

anys. La mitjana de l’atur registrat a Terrassa a març de 2018 és de 1.630 persones, mentre 

que la mitjana del 2017 va ser de 1.690 persones. En contraposició a l’inici de la crisi (2008), 

el nombre de persones en situació d’atur registrat s’ha multiplicat per dos . 

Gràfic 9. Evolució de l’atur registrat a Terrassa, 2007-2018 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

 

Així mateix, hem de tenir en compte que les dades d’atur registrat dels majors de 54 anys, 

també podrien estar agreujades per un descens de la població activa en la franja 54-65 

anys, tal i com succeeix en la resta de franges d’edat. 

Si observem el gràfic 8, la correlació de la taxa d’atur registrada per franges d’edat ha variat 

des de l’inici de la crisi. Així, si bé el 2007 el grup d’aturats majoritaris era el de 25-39 anys, 

a partir del setembre de 2012 ho va deixar de ser i va passar a ser-ho el grup d’edat 40-54 

amb un 39% de la taxa d’atur total. Pel que fa el grup d’edat prèvia a la jubilació (54-65 

anys), observem com a partir de l’any 2012, el percentatge que representa respecte el total 

d’aturats registrats ha augmentat en quasi 10 punts percentuals.  D’aquesta manera a inicis 

de 2017 va superar el grup d’edat de 25-39 anys.  

Gràfic 10. Evolució del pes que representa cada col·lectiu en el total de l’atur registrat, 2007-2018 
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Font: Elaboració pròpia a partir de l’Anuari Estadístic de Terrassa 

Com a reflexió, hem de considerar que, des de l’inici de la crisi, s’està produint un 

envelliment de l’atur registrat a Terrassa, doncs els majors de 40 anys representen el 65,3% 

de l’atur registrat de la ciutat, mentre que el 2007 representaven el 46,7%. En aquest sentit, 

hem de considerar un escenari de futur en el que les persones majors de 65 anys arribaran 

a l’edat de jubilació en una situació menys favorable econòmicament de la que ho fan les 

que es jubilen avui en dia, fet que requerirà una major provisió de serveis públics en matèria 

de salut i atenció social. 

 

 

 

 

 

 

2.8. Indicadors de pobresa 

 

Si bé no és possible definir l’Índex de risc de pobresa de Terrassa per l’absència de dades 

desagregades per edats, si que podem fer una aproximació a aquesta problemàtica que 

afecta a la població de Terrassa i concretament a la gent gran. Si ens fixem en el gràfic 10 

observem com el principal segment de la població de Catalunya que té risc de pobresa és 

la dels menors de 16 anys.  

 

Aquest grup, s’ha mantingut el primer en la darrera dècada. En aquest sentit, el segment 
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pobresa a ser el darrer. Aquesta situació ha estat causada, segurament, per els efectes de 

la crisi econòmica en tota aquella gent que no disposava de subsidi de jubilació.   

 

A 2017, la prestació mensual  mitjana de la ciutat de les persones majors de 65 anys és de 

1.035€, però és força significativa si ens fixem en la relació entre homes i dones en aquest 

aspecte. Així, les prestacions dels homes és de 1.247€ mentre que la de les dones és de 

840€, 400€ menor. Això es deu principalment al percentatge menor de dones que van 

treballar en aquesta franja d’edat, però sobretot per la diferència cotitzada entre ambdós 

sexes. Així, les probabilitats que una dona sigui pobre a Catalunya és un 50% superior a 

que ho sigui un home.  

 
Gràfic 12. Evolució de la taxa de risc de pobresa segons grups d’edat a Catalunya, 2009-2016 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de l’IDESCAT 

 

A nivell salarial, Terrassa és la segona ciutat del Vallès Occidental amb una Renta per 

Habitant menor, a dades de 2014 (15.500€). 1.000€ menor que la mitjana de Catalunya i 

1.300€ menor que la de la comarca. 

 

Totes aquestes dades, doncs, ens transporten a un escenari en que si bé a 2018 el 

col·lectiu de persones grans no és el que té un major risc de pobresa, factors com l’atur en 

la pre-jubilació o un augment desigual entre el cost de la vida i l’augment de les pensions 

pot provocar un escenari d’augment del risc de pobresa en persones grans. Amb tot, si que 

s’han de considerar les diferències entre sexes pel que fa a les prestacions de jubilació i 

les conseqüències que això pot tenir en matèria de pobresa, exclusió i salut.  
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INDICADORS DE L’OFERTA 

2.9. Criteris de cobertura 

 

En aquest apartat es pretén esbrinar si la cobertura pública actual de determinats recursos 

específics, a la ciutat de Terrassa, s’adequa a les necessitats de la seva població potencial. 

L’objectiu és identificar mancances referencials d’aquesta cobertura pública, que serveixin 

d’orientació als representants públics en la seva presa de decisions. 

 

D’altra banda, s’apliquen aquests mateixos criteris a l’escenari previst de creixement de la 

població, per facilitar-ne la seva previsió en funció de l’evolució de gent gran estimada. 

 

La tipologia dels recursos considerats correspon a aquells recursos d’atenció social que 

fan referència directa a persones de 65 anys i més, d’acord amb el que estableix el 

Departament de Treball, Afers Socials i Família, tant en el seu Pla Estratègic de Serveis 

Socials de Catalunya, com en la seva Programació territorial dels serveis socials 

especialitzats. 

 

Els recursos analitzats són els següents: 

 

Dispositiu d’atenció a domicili: 

• Prestació: Teleassistència. 

• Prestació: Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). 

 

Dispositiu d’atenció diürna: 

• Prestació: Places de cobertura pública en centre de dia per a gent gran. 

 

Dispositiu d’atenció residencial: 

• Prestació: Places de cobertura pública en residència per a gent gran. 

 

Els criteris de referència utilitzats provenen de les fonts esmentades del Departament de 

Treball, Afers Socials i Família, i són els que s’especifiquen a continuació: 

 

Teleassistència: 

• Criteri: 13 persones usuàries per cada 100 persones de 65 anys i més. 

 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD): 

• Criteri: 4 persones usuàries per cada 100 persones de 65 anys i més. 

 

Places en Centres de dia: 

• Criteri: 0,73 places de cobertura pública per cada 100 persones de 65 anys i 

més. 
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Places en Residències per a gent gran: 

• Criteri: 2,70 places de cobertura pública per cada 100 persones de 65 anys i 

més. 

 

Els criteris de referència s’han aplicat sobre la població actual i sobre la població projectada 

per l’any 2026, obtenint com a resultat les necessitats actuals i futures en relació a la 

dotació de recursos actuals. 
 
 
TELEASSISTÈNCIA 
 
Taula 11. Criteris de cobertura de Teleassistència 2017-2026 

(2018) Població 65 anys i més (2026) Població 65 anys i més Criteri objectiu   

36.350 44.615 13% 

Dotació actual (2018) Dotació necessària (2026) Dotació necessària 

4.554 (12,5%) 4.725 5.800 

 (2018) Diferència (2026) Diferència 

 - 171 - 1.246 

 

La cobertura actual del servei de teleassistència està pràcticament equilibrada, amb una 

lleugera mancança teòrica de 171 persones usuàries. Tot i així, caldrà preveure l’increment 

sostingut en la demanda futura, que implicarà donar servei a quasi bé 1.250 noves usuàries 

en els propers 8 anys. 
 

SAD 
 
Taula 12. Criteris de cobertura de SAD 2017-2026 

(2018) Població 65 anys i més (2026) Població 65 anys i més Criteri objectiu   

36.350 44.615 4% 

Dotació actual (2018) Dotació necessària (2026) Dotació necessària 

1.795 (5%) 1.454 1.785 

 (2018) Diferència (2026) Diferència 

 + 341 + 10 

 

El SAD presenta una cobertura adequada a les necessitats teòriques de la població de 

gent gran de Terrassa. Tot i així, caldrà tenir en compte l’evolució de la necessitat de 

cobertura futura. 
 

CENTRE DE DIA 
 

Taula 13. Criteris de cobertura de Centres de dia 2017-2026 

(2018) Població 65 anys i més (2026) Població 65 anys i més Criteri objectiu   

36.350 44.615 0,73% 

Dotació actual (2018) Places necessàries (2026) Places necessàries 

150 (0,41%) 265 326 

 (2018) Diferència (2026) Diferència 

 - 51 - 112 

 

Les places públiques en centres de dia mostren, a dia d’avui, una mancança de més de 50 

places per donar servei a les necessitats teòriques de la població de gent gran de Terrassa, 

tot i que queda pal·liada per 81 places susceptibles d’acreditar el dret a prestació. Igualment, 
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caldrà tenir en compte la necessitat de cobertura futura, amb un potencial de 112 noves 

places. 
 

ATENCIÓ RESIDENCIAL 
 
Taula 14. Criteris de cobertura d’Atenció residencial 2017-2026 

(2018) Població 65 anys i més (2026) Població 65 anys i més Criteri objectiu   

36.350 44.615 2,7% 

Dotació actual (2018) Places necessàries (2026) Places necessàries 

817 (1,4%) 981 1.205 

 (2018) Diferència (2026) Diferència 

 - 164 - 408 

 

 

En relació a les places de cobertura pública en residències per a gent gran, hi ha 817 places 

entre entitats públiques, concertades, col·laboradores, i amb dret a prestació reconegut. El 

dèficit teòric és de 164 places en el context actual, agreujat de cara als propers anys en 

què caldrà implementar un mínim de 408 noves places. Cal considerar però, que 

actualment hi ha, també, 287 places susceptibles de reconèixer el dret a prestació. 

 

 

2.10.  Indicadors d’habitatge  

 

Urbanisme i habitatge: 

L’estructura urbana de Terrassa està formada per un sol nucli urbà principal i 7 petits nuclis 

aïllats (Els Caus‐Els Pinetons, Can Gonteres, Can Palet de Vista Alegre, Les Martines, Pla 

del Bonaire, Font de l’Espardenyera i Les Fonts). Així, Terrassa es divideix en 35 barris 

consolidats en 7 districtes censals i algunes àrees de població disseminades. 

 

Com ja hem observat, el districte I concentra la major distribució percentual de gent gran 

major de 65 anys a Terrassa, arribant a 1 de cada 6 habitants majors de 65 anys de 

Terrassa, així com el districte V on s’hi concentren, en nombres absoluts, el major nombre 

de llars amb persones de més de 65 anys. Així mateix, tal i com contempla el Pla 

d’Habitatge 2018, haurien d’existir espais del sòl públic sota el sistema urbanístic 

d’habitatges dotacionals públics (qualificació AT) destinats a satisfer els requeriments 

temporals de col·lectius de persones amb necessitats d’assistència i d’emancipació. El 

municipi de Terrassa no compta amb aquest sistema d’habitatges, fet que mostra una clara 

mancança en l’àmbit de l’habitatge protegit per a col·lectius d’especial protecció com els 

majors de 65 anys. Actualment, es disposa de 5 solars amb aquesta qualificació. 

Específicament per a gent gran, existeix l’equipament del carrer Leopold 33.  
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Pel que fa al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció a la ciutat, hi ha 314 

persones majors de 65 anys demandants d’habitatge. Cal afegir-hi les 457 persones entre 

55 i 64 anys que també estan en llista d’espera. 

 

Gràfic 19. Sol·licitants d’habitatge amb protecció a Terrassa, majors de 54 anys. 

Font: Elaboració pròpia a partir del Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció a Terrassa. 

 

Cal destacar que des de l’Ajuntament s’estan estudiant els nous models d’accés a 

l’habitatge que contempla la Llei del dret a l’habitatge. Concretament, el model de 

cohabitatge està adreçat a persones grans que no volen viure soles. Aquest model pot 

desenvolupar-se en col·laboració amb entitats del tercer sector. 

2.11.  Indicadors de recursos públics 

Considerant els recursos disponibles per a la gent gran de Terrassa, podem distingir-ne de 

tres tipus diferents.  

• 3 casals de la gent gran i 7 casals cívics (Generalitat de Catalunya),  i 1 casal 

municipal i 6 centres cívics (municipal). 

• 21 entitats de la gent gran. 

• Un habitatge públic exclusiu per a persones grans. 

 
Gràfic 20. Mapa de recursos per la gent gran de Terrassa a 2018 
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FIGURES DE LA LLLEGENDA 
 

  

Entitats de la Gent Gran 

 

  

Casals Cívics  

 

  

Casals de la Gent Gran 

  

Centre Cívic 

 

  

Habitatge Dotacional Públic 

 

 
Font: elaboració pròpia 

 

 
 

Taula 15. Llistat de recursos per la gent gran de Terrassa a 2018 

Equipaments de la Gent Gran Habitatges Entitats Gent Gran 

Casal de Gent Gran Anna Murià 
Habitatge Dotacional Públic Complex 
els Telers A. de gent gran de Terrassa centre 

Casal de Gent Gran de Les Arenes   A. De gent gran Terrassa Can Roca 

Casal de Gent Gran de Ca n’Anglada   A. Gent gran parc de Sant Jordi Terrassa 
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Casal de Gent Gran de  Sant Pere Nord   Ass. amics amigues casal gent gran A. Murià 

Casal Cívic de Can Boada   Ass. Gent gran Terrassa can Boada del Pi 

Casal Cívic de Can Roca   Ass. gent gran amb empenta de les Arenes 

Casal Cívic de La Maurina   Assoc. Gent gran del districte II 

Casal Cívic Ca n’Aurell  Associació amics de la gent gran D5 

Casal Cívic Terrassa Centre  Associació de gent gran de la Maurina 

Casal Cívic Can Jofresa  Associació de jubilats de Sant Pere Nord 

Casal Cívic de Sant Llorenç  Associació gent gran Aires Nuevos 

 Centre Cívic Avel·lí Estrenjer  Associació the Spider's 

 Centre Cívic Alcalde Morera  Aula gran de Terrassa 

 Centre Cívic Montserrat Roig  Club de jubilats i pensionistes c. Parellada- Les Fonts 

 Centre Cívic de Can Parellada   C. Jubilados y pensionistas de can Jofresa 

 Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany  Club de la gent gran de can Palet 

 Centre Cívic Francesc Macià  Club de la gent gran del districte IV 

   Club gent gran de ca n'Anglada, Montserrat 

   Club jubilats i pens. Sant Llorenç 

   Federació gent gran Terrassa (facgg) 

   La llar de la gent gran de Les Fonts 

 

 

 

2.12.  Oferta interna d’actuacions municipals 

 

L'oferta interna d'actuacions municipals engloba les actuacions que en forma de Plans, 

Programes, Projectes i  actuacions es porten a terme des de diferents àrees i serveis de 

l'Ajuntament de Terrassa. 

 

Pla Acció Ciutat Amiga de les Persones Grans 

 

La Junta de Govern Local del 9 de novembre del 2002 va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament 

a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de la Gent Gran, que al maig del 2014 es va 

formalitzar amb una carta per part de la xarxa. 

 

El Pla d’Acció Ciutat Amiga de les Persones Grans ha comptat amb la implicació de 

diversos serveis de les àrees de l’Ajuntament, durant els darrers 4 anys (2015-2018)  

(Consulteu el seguiment dels indicadors de les accions per les dimensions recollides a 

l’Annex, pàg 10). 

 

Durant el 2018, una vegada executat el període d’acció del Pla, s’està avaluant el 

funcionament de les actuacions per copsar-ne l’impacte entre la ciutadania. 
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Pel procés d’avaluació i, tal com recomanava la 

Segona Assemblea Mundial sobre l’Envelliment 

celebrada l’any 2002 que va aprovar el Pla d’Acció 

Internacional de Madrid sobre l’Envelliment, 

s’organitzen els àmbits del Pla d’Acció Ciutat 

Amiga en tres eixos prioritaris que són: 

 
• Participació i contribució social i 

cultural de la gent gran: Les persones 

grans i el desenvolupament que potenciïn 

el reconeixement de la seves contribucions socioculturals  com a subjectes 

actius. 

• Salut i benestar social: El foment de la salut i el benestar en les persones grans, 

dedicat a assegurar l’accés universal i equitatiu als serveis de salut, la prevenció i 

intervenció en els problemes de salut mental. 

• Entorns propicis i favorables: La creació d’entorns propicis i favorables, a través 

d’actuacions en relació a l’habitatge, el medi ambient i el transport, entre altres. 

 
Així doncs, les accions són avaluades en funció de l’àmbit estratègic que ha de servir de 

base en l’elaboració d’aquest Pla estratègic. 

 

Gràfic 21. Pla d’Acció Ciutat Amiga de les Persones Grans 2015-2018 

 
 
 
En resum, el Pla d’Acció Ciutat Amiga de les Persones Grans ha executat 55 accions 

proposades pels diferents serveis, de les quals s’han desenvolupat 48 accions, en el 

període 2015 i 2017. 
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Les 48 accions representen el 87,3% del total d’accions definides inicialment. Hi ha hagut 

3 accions noves que no s’havien plantejat a l’inici i han sorgit pel funcionament del Pla 

d’Acció. 

 

Taula 16. Resum Pla d’Acció Ciutat Amiga de les Persones Grans 2015-2018 

 

 

 
 
Destaquem que tant a l’eix de Participació i Contribució de les persones grans (eix 1), com 

a l’eix de Salut i Benestar social (eix 2) hi ha un gruix nombrós de persones beneficiàries, 

tot i que en l’eix 1 s’havien previst menys accions que en l’eix 2. 
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Taula 17. Impacte del Pla d’Acció Ciutat Amiga de les Persones Grans 2015-2018 

 

Dins el Pla d’Acció Ciutat Amiga de les persones Grans hi consta el Programa Sempre 

acompanyats que a continuació se’n resumeix la incidència i abast. 

 
Programa Sempre Acompanyats 

 
La coordinació entre els Serveis Socials i el Servei de 

Promoció de la Gent Gran ha permès el 

desenvolupament del  Programa Sempre 

Acompanyats al Districte IV (Cogullada,  Maurina, 

Ca N’Aurell...) des del 2014. La gestió del qual compta 

amb la col·laboració amb la Creu Roja i l’Obra Social la 

Caixa. 

 

La finalitat del programa és incidir i actuar en el fenomen 

de la  soledat no volguda de les persones grans, amb 

caràcter  preventiu i transformador de la societat, 

mitjançant el treball  comunitari i la creació d’aliances 

de la xarxa existent. 

 

El programa implica a diferents agents de la comunitat, tant  formals com informals: 

Servei Gent Gran, Serveis Socials, Participació Ciutadana, Biblioteca, Policia Local, 

Mossos d'esquadra, Salut (Mútua de Terrassa), Biblioteca, AAVV de la Maurina, Ca 

N’Aurell i Cogullada, Casals Cívics de Gent  Gran, Creu Roja, Associació 
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Comerciants ( Maurina Comerç i Ca N’Aurell), Ass. GG de la Maurina, Ass. GG Parc Sant 

Jordi, Club Gent Gran del Districte, gremi de farmacèutics, col·legi Salesians, IES 

Aimerigues. 

 
Des del 2015 fins a octubre del 2018, la incidència del Programa representen les següents 

dades. 

 

Total número de casos detectats: 231 

Total número de persones beneficiaries del Programa: 81 

Total dones beneficiàries 60 

Total homes beneficiaris 21 

Mitjana d’edat de les persones beneficiàries 79,37 

Total número de persones actives:  47 

Total número de voluntaris :  13 

 
Taula Tècnica contra els maltractaments de la Gent Gran 
 
És una taula tècnica impulsada i co-liderada per Serveis Socials i Servei de Promoció de 

la Gent Gran de Terrassa, constituïda a l’Abril del 2018, amb l’adhesió de 29 serveis i 

recursos de la ciutat que atenen a la gent gran: de l’àmbit sanitari, de seguretat, de la 

justícia, de serveis socials i de gent gran. 

 

La Diputació de Barcelona dóna suport en el procés de constitució, formació i treball de la 

TMGG. L’objectiu és l’elaboració de la GUIA LOCAL PER FER FRONT ALS 

MALTRACTAMENTS DE LA GENT GRAN. Es compta a l’ajuda de l’Associació EIMA, 

experta en aquest àmbit.  La missió de la 

 

La Guia local per front als maltractaments de la Gent Gran es presentarà entre finals del 

2018 i principis del 2019, a partir de la qual es constituiran grups i comissions de treball 

desenvolupar actuacions de caràcter preventiu, i per a l'abordatge de possibles casos de 

maltractament des de la fase de detecció, avaluació i intervenció. 
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Grup de treball Model Residencial Alternatiu 

 

La finalitat del grup de treball és dissenyar un model d´atenció a les persones en situació 

de dependència des d´un enfocament comunitari, que garanteixi la no institucionalització 

de la persona i sigui respectuosa amb la Convenció dels drets de les persones amb 

discapacitat, i que econòmicament no superi el cost d´una plaça en un servei grau III. 

 

Aquest nou enfoc, pretén ser una alternativa a l´actual model d´atenció residencia per 

persones autònomes o valorades amb grau I, II, i III. 

 

El projecte contempla la participació d´experts de l àmbit públic i privat, de diferents 

matèries; dret, arquitectura, economia, infermeria, serveis socials, psicologia, sociologia, 

tecnologia. 

 

En aquests moments, ens trobem en la fase d’anàlisi de costos i fonts de finançament 

econòmic i presentació pública. 

 

 

Projecte experimental Servei Promoció de l'Autonomia Personal 

 

Impulsat pel Departament de Treball Afers Socials i Famílies, amb la participació del 

PIAISS (Pla interdepartamental d'atenció i interacció social i sanitària), Departament de 

Salut, Serveis Socials, ( Servei Dependència), de l'Ajuntament de Terrassa, Consorci de 

Terrassa, Mútua de Terrassa, Fisiogestió, Creu Roja i Fundació Pere Tarrés. 

 

Projecte Adreçat  a persones amb grau I de dependència, amb l'objectiu d'endarrerir 

l'augment del grau de dependència, mitjançant accions d'habilitació i teràpia ocupacional, 

estimulació cognitiva, promoció, manteniment i recuperació de l´autonomia personal i 

assessorament, formació i informació a les persones cuidadores de l´entorn familiar. 

 

Es fa evident, la necessitat de desenvolupar accions de promoció per potenciar l´autonomia 

a persones que es trobin en fase inicial de dependència, que els ajudi a mantenir les seves 

capacitats, alhora que es potencia la xarxa de relacions. 
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Projecte El Repte 
 
Projecte impulsat per l’àrea 4 de l’Ajuntament, (Desenvolupament econòmic, indústria i 

Ocupació) per promoure la Responsabilitat Social Corporativa, entre diferents empreses 

de la ciutat. Es van proposar diferents reptes, entre els quals el repte escollit va ser  Com 

solucionem els problemes de la gent gran que viu sola a casa? 

 

8 empreses hi han participat i han sortit 26 idees que es troben agrupades en solucions 

que passen per innovació tecnològica, urbanisme i mobilitat, serveis i relacions veïnals o 

voluntariat. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A l'Annex hi apareixen les 26 idees. 

 

2.13.  Oferta externa d’associacions i entitats del 

municipi 

A la ciutat existeix un teixit nombrós d'entitats de gent gran organitzada als diferents barris 

de la ciutat que treballen pel veïnatge major de 65 anys, organitzant activitats a través dels 

equipaments de proximitat i també, amb la participació activa al Consell Municipal de la 

Gent Gran (data des que existeix). 
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Les entitats pròpiament de gent gran de la ciutat de Terrassa són 217 entitats, 19 de 

diferents barris, una federació d'associacions i centres de gent gran de la comarca i la ciutat 

i una específica de gent gran i formació al llarg de la vida. 

 

Per una banda, el teixit és nombrós i actiu però cal tenir present dues premisses importants 

de cara a la oferta d'actuacions externa. Per una banda, el relleu generacional de les 

entitats de gent gran no sempre és fàcil i àgil trobar relleu. Per altra banda, la heterogeneïtat 

del col·lectiu de la gent gran i la incorporació de les noves generacions fan preveure una 

major diversitat dels perfils de les persones majors de 65 anys. 

 

És per aquest doble realitat que s'ha proposat una consulta a entitats que consten al 

Registre Municipal d'Entitats 8  i que són entitats de diferents àmbits de la ciutadania 

organitzada (cultura, esports, mobilitat, medi ambient, salut...) i que tenen entre les seves 

persones sòcies o participants, gent gran. 

 

S'ha fet una selecció tenint en compte quatre criteris: 

 
1. Els eixos prioritaris, esmentats en l'apartat 2.12, que guien la diagnosi del 

Pla Estratègic: 

• Participació i contribució social i cultural de la gent gran 

• Salut i benestar social 

• Entorns propicis i favorables 
 
2. Entitats esmentades pels serveis de l'Ajuntament que són actives a les 

Taules participatives i Consells Municipals. 
 
3. Entitats que tenen participació de persones grans, ja sigui com a 

participants, dins la junta, o com a persones associades. 
 
 
 
 
Tot i que el llistat no serà necessàriament exhaustiu, a l’annex 2 hi consten les activitats 

d’aquelles entitats consultades i que han facilitat la informació corresponent. 

 

 

 

 

                                                        
7 https://www.terrassa.cat/entitats-de-gent-gran 
8 https://www.terrassa.cat/rmeac 
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3. DIAGNOSI QUALITATIVA 

 
 

3.1. Metodologia de la diagnosi qualitativa 

 
Metodològicament, la diagnosi qualitativa s’ha plantejat a partir d’un procés consultiu de 

participació.  

 

Aquest procés ha permès incorporar, mitjançant diferents tècniques d’aproximació, les 

aportacions i els punts de vista de diferents persones, institucions, entitats i associacions 

de Terrassa. 

 

Les principals tècniques utilitzades són les que es detallen a continuació: 

 

Taula 18. Tècniques de participació i persones participants. 

TÈCNICA PARTICIPANTS 

Grups de discussió amb gent gran. 4 grups, 38 persones participants. 

Enquesta online a associacions i entitats 

de Terrassa. 

40 entitats i associacions. 

Entrevistes en profunditat amb personal 

tècnic i responsable de serveis intern i 

extern del municipi. 

13 persones entrevistades,  

en representació d’11 serveis o entitats. 

Taules tècniques de treball amb experts 

municipals. 

2 sessions, 19 persones participants. 

 

 

Els GRUPS DE DISCUSSIÓ es van dur a terme durant els mesos de maig i juny de 2018. 

En total van ser 4 grups: 

Grup 1. 16 de maig de 2018. Persones més grans de 65 anys pertanyents a la 

xarxa clàssica d’entitats.  

• 11 persones participants. 

• 6 dones i 5 homes. 

• Entitats/associacions participants: Sant Llorenç (districte VI), Amics de la 

gent gran (districte V), Can Roca (districte V), Federació d’associacions i 
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centres de gent gran de Terrassa, Gent gran (districte IV), can Parellada 

(districte III), Anna Murià (districte I), Gent gran (districte II), Can Jofresa 

(districte III), Aula gran, Ajuda a la vellesa. 

 

Grup 2. 14 de maig de 2018. Persones entre 50 i 65 anys implicades en activitats. 

• 7 persones participants (10 persones convidades). 

• 5 dones i 2 homes. 

• Persones/entitats/associacions participants: Pensions dignes, ACAU, A.V. 

de ca n’Aurell, ràdio Can Tusell, CPNL voluntariat per la llengua, biblioteca 

del districte VI, i 2 persones grans no adscrites a cap associació. 

 

Grup 3. 10 de maig de 2018. Persones més grans de 65 anys implicades en entitats 

no específiques de gent gran. 

• 11 persones participants. 

• 7 dones i 4 homes. 

• Entitats/associacions participants: AA.VV. Torre Sana, Horts urbans, Creu 

Roja, AVAN, Càritas, Torres Falguera, UGT, Salut mental de Terrassa, 

Oncolliga, Casal de ca n’Aureli, Vídues de Terrassa, Dones amb iniciativa 

de can Palet, Banc del Temps, Fundació Enllaç LGTBIQ, Punt de 

voluntariat.9 

 

Grup 4. 1 de juny de 2018. Persones més grans de 65 anys captades per mitjans 

digitals. 

• 9 persones participants. 

• 6 dones i 3 homes. 

• Mitjançant la captació per mitjans digitals no s’ha obtingut la resposta 

esperada, element que posa de manifest les dificultats de la comunicació 

digital per arribar al col·lectiu de gent gran. Amb crides a la web de 

l’Ajuntament, la web del servei de Promoció de la gent gran, el blog Activa 

+60, i utilitzant el twitter de l’Ajuntament, el Facebook del Banc del temps i 

el del Punt de voluntariat, només s’ha captat una persona vinculada al Banc 

del temps. Per a les altres 8 persones, s’ha contactat amb persones que 

havien contestat una enquesta realitzada a la Fira de la gent gran, en la qual 

mostraven la seva disponibilitat per a futurs grups de discussió. 

 

La participació total en grups de discussió ha estat de 38 persones: 24 dones i 14 homes. 

                                                        
9 Hi ha persones que col·laboren en més d’una entitat o associació. 
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L’ENQUESTA ONLINE a entitats i associacions de Terrassa s’ha realitzat durant el mes 

de juliol de 2018. S’ha enviat a entitats i associacions de Terrassa que treballin temes amb 

la gent gran, ja sigui de manera específica o, també, de manera generalista. Les entitats i 

associacions han tingut l’oportunitat d’informar sobre les seves activitats, presents i futures, 

dirigides a la gent gran (incloses en l’apartat d’oferta externa), així com realitzar aportacions 

en termes de propostes i participació per al Pla Estratègic de la Gent Gran de Terrassa, 

que s’han incorporat en aquest document de diagnosi. 

 

Metodològicament: 

• Enquesta digital amb qüestionari estructurat mitjançant el sistema CAWI 

(Computed Assisted Web Interview).  

• Recollida d’informació realitzada mitjançant la plataforma IMPROVE. 

• Qüestionari enviat a totes les entitats i associacions de Terrassa que treballen 

específicament amb gent gran, i també a aquelles de caràcter més generalista que 

realitzen actuacions adreçades a gent gran. 

• S’ha mantingut un canal addicional de participació ciutadana, en forma de link 

obert, per a poder introduir respostes d’aquelles entitats no censades. 

• S’ha obtingut un total de 40 respostes diferents. 

 

Les ENTREVISTES EN PROFUNDITAT, amb personal tècnic i responsable de serveis 

interns i externs del municipi, s’han realitzat durant els mesos de maig i juny de 2018. 

A nivell intern, s’han realitzat les següents entrevistes: 

• Servei de Promoció de la gent gran. Persona entrevistada: tècnica en funcions 

de Cap del Servei. 

• Servei de Consum. Persona entrevistada: Cap del Servei. 

• Atenció primària. Persones entrevistades: Cap del districte V i Cap del districte 

IV.1. 

• Comerç. Persona entrevistada: Cap del servei. 

• Societat Municipal d’Habitatge. Persona entrevistada: Gerent. 

• Gestió econòmica, planificació i programes de desenvolupament econòmic, 

indústria i ocupació. Persona entrevistada: Cap del servei. 

 

A nivell extern, s’han realitzat les següents entrevistes: 

• Sindicatura de greuges. Persona entrevistada: Síndica. 
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• Servei de Geriatria del Consorci Sanitari de Terrassa. Persona entrevistada: 

Cap del Servei. 

• Mútua de Terrassa. Persones entrevistades: Directora mèdica i Cap de l’Hospital 

d’aguts. 

• Fundació Vallparadís. Persona entrevistada: Gerent Sociosanitari i membre de la 

junta directiva d’ACRA. 

• Creu Roja Terrassa. Persona entrevistada: Coordinadora local. 

 

En total, hi ha participat 13 persones, en representació d’onze serveis o entitats diferents. 

 

 

Les TAULES TÈCNIQUES DE TREBALL amb experts municipals de l’Ajuntament de 

Terrassa es van desenvolupar el dia 11 de juny de 2018 al complex municipal Els Telers. 

 

Es van realitzar dues sessions diferents, sota un mateix esquema de treball que es detalla 

a continuació: 

• Breu explicació del projecte. 

• Introducció dels tres àmbits de treball del Pla Estratègic de la Gent Gran de 

Terrassa. Explicació sobre el contingut de cada àmbit:  

o Àmbit 1 de contribució social i cultural de les persones grans.  

o Àmbit 2 de foment de la salut i el benestar. 

o Àmbit 3 d’entorns propicis i favorables.  

• Explicació de dades que permetin contextualitzar els diferents àmbits (demografia, 

projeccions, reptes, necessitats de cobertura a resoldre en el futur, ...). 

• Formació de 3 grups de 3 ó 4 persones. La formació de grups es planteja com un 

repte, buscant formes de col·laboració entre serveis poc clàssiques, per estimular 

la possibilitat d’obtenir propostes innovadores. 

• Cada grup treballarà internament, durant un temps, un dels àmbits específics, 

identificant les principals problemàtiques a resoldre i plantejant possibles solucions 

de futur, des de dos punts de vista: 

o Des la seva àrea tècnica. Què poden fer per millorar la situació en el futur? 

o Interseccionalment, amb una visió conjunta de l’àmbit municipal. Què poden 

fer per millorar la situació en el futur? 

• Cada grup exposa en públic les seves aportacions. 

• S’obre un torn de paraules obert per discutir conjuntament les aportacions 

realitzades. 
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Les sessions de treball es van dur a terme amb les següents persones participants: 

 

Taula 19. Composició de les sessions tècniques amb experts municipals. 

TAULA TÈCNICA 1 
SERVEI PARTICIPANTS 

Mobilitat Tècnic especialista de Mobilitat. 
Atenció ciutadana Cap del Servei. 
Equipaments cívics Responsable d’Equipaments cívics. 
Ciutadania Tècnica auxiliar de Gestió. 
Salut comunitària Cap del Servei. 

Tècnica de Salut comunitària. 
SSAD Treballadora social. 
Polítiques de gènere Cap del Servei. 
Emprenedoria i economia social Tècnica de Gestió. 
Foment Tècnica d’ocupació i entorns virtuals. 

 

 

 

TAULA TÈCNICA 2 
SERVEI PARTICIPANTS 

Cultura Directora de Serveis culturals. 
Escoles municipals Tècnica de promoció i innovació. 
Serveis de Comunicació Tècnica de Publicitat i màrqueting. 
Esports, activitats i ús d’instal·lacions Tècnica d’Activitats esportives. 
Innovació Tècnica de Gestió. 
Oficina de capacitats diverses. 
Accessibilitat 

Tècnica Arquitecte. 

Societat Municipal d’Habitatge Treballadora social. 
Qualitat democràtica Cap tècnica del Servei. 
Recursos atenció primària. Dependència Cap de Secció. 

 

 

En total, hi van participar 19 persones, 16 dones i 3 homes. 

 

3.2. Grups de discussió i enquesta online. Idees força. 

 
A continuació es presenten les principals conclusions aportades des de les dinàmiques de 

grup realitzades amb la gent gran i amb entitats, a les aules de l’equipament municipal Els 

Telers. Aquestes aportacions es complementen amb les idees aportades pels 

representants de les associacions mitjançant el procés participatiu obert. 
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Complex Els Telers. Interfície d’entrada a l’enquesta online. 

 

Per facilitar-ne la seva interpretació, aquestes conclusions s’agrupen per àmbits temàtics i 

s’exposen sintetitzades en format d’idees força, matisades amb les reflexions que les 

acompanyen. 

 

EIX 1. PARTICIPACIÓ I CONTRIBUCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE LA GENT GRAN. 
 

En general, es considera que Terrassa ha viscut, des de mitjans del segle passat, un 

creixement exponencial de població al qual ha sabut respondre, com a ciutat, amb una 

bona oferta de serveis per a la gent gran, d’acord amb la seva centralitat. Malgrat aquesta 

bona impressió, es planteja el dubte si, actualment, la població i, en particular, la població 

adulta, creixen en la mateixa proporció que els serveis i equipaments que van destinats a 

cobrir les seves necessitats i, sobre tot, amb la incertesa de què passarà el dia de demà. 

 

• Heterogeneïtat i diversitat de la gent gran. 

 

Idea: CANVI DE PERFIL 

Les persones que s'aniran fent grans durant els propers anys són persones més viatjades, 

formades, i amb experiències laborals diferents. Caldrà buscar nous espais de relació, o si 

més no, identificar quins són aquests nous espais.  

 

Idea: DINAMISME 

 Són persones actives, amb aquesta autopercepció en totes les franges d'edat, 70, 80 i 90 

anys. Al casal hi ha dones de 80 anys que fan molta activitat i tenen coneixements i 

experiència per aportar. Cal buscar i retrobar els valors, sabers, experiències de la gent 

gran. Què aporten i què poden aportar.  

 

• Envelliment actiu als equipaments. 

 

Idea: EQUIPAMENTS BEN VALORATS 

Els casals i centres cívics són un punt de trobada recurrent i ben valorat per la gent gran. 

L’oferta d’activitats es considera rica i adequada, i es percep la importància de la seva 
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funció com a element de socialització: la gent gran, quan fa activitats i formació, busca més 

la companyia i la comunicació amb altres persones. També es considera important el fet 

de tenir l’oportunitat de “fer coses per sentir-se actiu, si no fas res vas a pitjor”. Es troba a 

faltar presència d’equipaments de gent gran a tots els barris. 

 

 

 

Idea: DIFERENCIAL DE COST DE LES ACTIVITATS ENTRE ADMINISTRACIONS 

Es considera que els casals de la Generalitat estan més ben finançats que els centres 

cívics municipals i, en consonància, l’oferta municipal té tarifes de formació més elevades 

i molt poca gratuïtat de les activitats.  S’aprecia un increment del cost en general als centres 

cívics, i es voldria homogeneïtat de preus amb independència de l’administració que ho 

gestioni. 

 

Idea: ESPAIS I HORARIS NO OPTIMITZATS ALS EQUIPAMENTS 

Tot i que, a priori, la convivència entre generacions diferents és una demanda recurrent de 

la gent gran, s’aprecien dificultats de convivència entre població jove i població gran als 

nous casals cívics. Addicionalment, s’apunta que hi ha una certa infrautilització dels espais, 

amb una ocupació que no és òptima. En aquest sentit, destaca el problema dels horaris: 

no es poden fer activitats en cap de setmana, ja que cal ajustar-se als horaris de 

vigilància/porteria dels equipaments. 

 

Idea: CAL CUIDAR LA FORMACIÓ 

L’oferta formativa als centres cívics es considera adequada, però s’identifiquen una sèrie 

de problemes relacionats: cal tenir molta cura en la selecció de professorat, en cobrir les 

baixes i no deixar cursos abandonats. Entendre que, en molts casos, és només una excusa 

relacional i la seva interrupció és greu. Això és aplicable a tota la formació, també a les 

escoles d’adults. Fomentar l’aprenentatge al llarg de tota la vida que, actualment, es basa 

en cobrir dèficits de formació i que, en el futur, variarà. 

 

Idea: CANVI DE PARADIGMA SOBRE LA DEMANDA POTENCIAL 

Les properes generacions que esdevindran gent gran en un futur immediat, arribaran a 

l’edat de jubilació amb bona preparació i formació, amb capacitat d’oferir el seu bagatge i 

no només de rebre. Això implica la necessitat de reflexionar sobre noves formes de 

participació en la societat, així com un replantejament de l’oferta d’activitats per gent gran. 

Les temàtiques dels cursos s’haurien d’ampliar, des de cobrir la bretxa digital, fins a 

temàtiques de benefici social, salut i alimentació, passant per temes d’interès cultural i 

històric enfocats des de de la diversitat. “Preferim un curs per saber utilitzar un smart mòbil 
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abans que el típic curs d’informàtica”. També es reclamen eines davant la vulnerabilitat de 

drets, com per exemple davant de les comercialitzacions agressives d’entitats financeres, 

de subministraments, etc. 

D’altra banda, també es reclama una programació d’activitats més àmplia, i sensible amb 

el perfil de la gent gran amb més limitacions, tant físiques com cognitives. 

 

 

• Envelliment actiu al món associatiu.  

 

Idea: COL·LECTIU CREIXENT, DINÀMIC I FEMINITZAT 

Es detecta molta dinàmica d’entitats, amb gent gran molt activa. En general es veuen més 

dones que homes fent activitats, i es posa de manifest que les dones tenen un paper més 

actiu en el món associatiu. Cada vegada hi ha més persones que arriben a l’edat de 

jubilació amb bones condicions i que tenen per davant molts anys amb plenitud de facultats 

i motivació per continuar amb una vida activa.  

 

Idea: VOLUNTARIAT DE GENT GRAN EN ASSOCIACIONS NO EXCLUSIVES PER 

GENT GRAN 

La valoració de la gent gran que participa en la vida associativa de la ciutat és positiva. Hi 

ha entitats dirigides exclusivament a gent gran i n’hi ha de generalistes en les quals la gent 

gran s´hi sent còmoda. En general, la percepció de les persones assistents als grups de 

discussió és que és interessant, inclús millor, que hi hagi convivència intergeneracional a 

les associacions, valorant-se especialment les aportacions mútues que es generen. La gent 

gran valora que les experiències associatives els permetin sortir de casa, “sentir-se vius i 

útils”, socialitzar, aportar coneixement, sentir-se valorats i, de pas, moure’s i fer exercici. 

Es valora, per exemple, el paper d’associacions com el Banc del temps o els Horts urbans, 

on poden posar en valor el seu bagatge i perceben un cert reconeixement de la ciutat. Tot 

i així, també hi ha gent que se sent més còmoda en un entorn i amb unes activitats 

específiques per a gent gran. En aquest cas, es detecten dificultats en garantir el relleu en 

l’organització d’aquestes associacions. 

 

Idea: FINANÇAMENT COMPLICAT DE L’ENTORN ASSOCIATIU 

Actualment, les associacions estan realitzant una tasca important dins la ciutat, però se 

senten limitades a l’hora d’optimitzar el seu servei. Es veuen amb recursos molt limitats i 

amb subvencions baixes, de manera que han de restringir la seva activitat o traslladar al 

voluntariat part dels cost de les activitats. 

 

Idea: INTEGRACIÓ DE COL·LECTIUS EN ENTITATS GENERALISTES 
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Les entitats consideren que des de l’àmbit municipal caldria fer un esforç de sensibilització 

que faciliti la integració de col·lectius específics en les entitats més generalistes, una 

política inclusiva de ciutat, tenint en compte les peculiaritats de la gent gran i d’altres 

col·lectius. És una tasca a fer de manera conjunta, fins i tot des dels propis col·lectius. 

Aquest tema el planteja inicialment el col·lectiu LGTBIQ, però seria extensible a temes de 

gènere, religió, raça, o fins i tot de la pròpia participació de la gent gran en aquestes entitats 

més generalistes. 

 

• Altres consideracions.  

 

Idea: GENT GRAN EN FEMENÍ 

L’envelliment de la població posa de manifest que, a partir d’una determinada franja d’edat, 

s’incrementa el pes de les dones sobre els homes. Aquest major pes resulta preocupant 

des de la perspectiva de gènere. Les persones que participen en els grups de discussió 

apunten a les diferències de gènere existents, especialment en l’àmbit dels recursos 

econòmics, amb pensions de viduïtat que impliquen una pèrdua efectiva de capacitat 

econòmica. Aquesta situació té conseqüències directes en qualitat de vida, autonomia 

personal, manteniment de la llar, i altres que preocupen especialment de cara al futur. 

 

Idea: LA IMPORTÀNCIA DEL PAPER DE LA COMUNITAT 

 Es posa de manifest una realitat social en la que hi ha poca relació entre les persones i en 

la que és difícil l’existència d’una xarxa efectiva als barris o als propis edificis, al voltant de 

les persones que viuen en una solitud no volguda. L’existència d’activitats i la seva 

comunicació via web o via xarxes socials són, en alguns casos, insuficients per arribar al 

col·lectiu de gent gran que està més sola. En aquest sentit, es troba a faltar la recuperació 

social de la comunitat més propera i les activitats en els entorns urbans més propers, fora 

dels equipaments de gent gran, que es comuniquin més en àmbits de proximitat a la realitat 

de la gent gran. 

 

Idea: SENTIMENT DE MANCA DE REFERENTS 

En alguns casos, es detecta un sentiment de vulnerabilitat de la gent gran davant una 

realitat que cada vegada és més complexa i d’un abast més ampli. En aquest sentit, la gent 

gran no sempre és conscient del ventall d’oferta existent en serveis i ajuts dels que es 

podrien beneficiar però que no són fàcils d’entendre o d’accedir-hi. Es tracta d’un problema 

de manca d’orientació davant situacions determinades en les quals hi ha gent que no té un 

referent clar i, per tant, no sap com reaccionar o a on acudir. 

 

Idea: EL PAPER DE LA VELLESA AMB LA INFÀNCIA 
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Entre la gent gran participant als grups hi ha una certa sensació de pèrdua del valor de fer-

se gran, que deriva en situacions d’autoestima baixa. Des d’aquest punt de vista, reclamen 

el paper de les escoles per posar en valor la vellesa entre la població infantil, amb un rol 

actiu dels avis i àvies en les escoles. 

 

Idea: NOVES FORMES DE PARTICIPACIÓ MUNICIPAL 

En la mateixa línia que la idea anterior, la gent gran se sent poc escoltada per 
l’administració i troba a faltar espais de participació i d’intercanvi d’opinions amb el govern 
municipal. Reclama espais on la seva veu, i/o la de les associacions amb participació de 
gent gran, sigui considerada i trobi resposta per part de les instàncies municipals.  
En aquest punt també es menciona la necessitat de comunicar millor per a què l’oferta de 
recursos municipals arribi a tothom i sigui més efectiva. 
 

 

 

EIX 2. FOMENT DE LA SALUT I EL BENESTAR SOCIAL. 
 

• Economia de les cures. 

 

Idea: LA GENT GRAN TENINT CURA DE LA GENT GRAN 

El fenomen demogràfic creixent d’envelliment i sobreenvelliment, els avenços mèdics, els 

problemes econòmics i les dificultats per donar resposta ràpida a les necessitats 

assistencials de la població genera situacions en les quals la gent gran assumeix el rol de 

cuidador/a de gent encara més gran. “A casa trobes gent de 70 anys cuidant de gent de 90 

anys, perquè no es poden permetre pagar a una persona professional”. 

 

Idea: CAL DIGNIFICAR LA FIGURA DEL CUIDADOR/A 

La figura de cuidador/a és una professió en la que caldria incidir a nivell formatiu, ja que la 

prevenció hauria de ser un element rellevant. També caldria evitar el mercat negre existent, 

a nivell laboral, al voltant de les persones que treballen amb la gent gran. Es tracta d’un 

àmbit al que li falta reconeixement social i salarial.  

Igualment, també caldria reconèixer i donar suport a les persones que realitzen aquesta 

tasca dins el seu propi entorn familiar, i veure com hi poden intervenir les entitats de 

voluntariat. En aquest sentit, s’apunten s’apunta a solucions híbrides entre professionals i 

voluntariat, experiències de gestió público-comunitàries. 

 

Idea: FALTA CONSCIÈNCIACIÓ SOBRE TEMES DE SALUT 

Algunes persones participants als grups de discussió posen de manifest que a dia d’avui 

hi ha molta informació sobre temes relacionats amb salut i alimentació, però no hi ha prou 

conscienciació. Això implica que no sempre es consideri important seguir les 

recomanacions o les indicacions sobre aquests temes. També hi ha una impressió que es 

medica massa i massa ràpidament a la gent. 
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• Solitud no volguda. 

 

Idea: MILLORAR L’ATENCIÓ A LES PERSONES QUE VIUEN SOLES 

La solitud entre la gent gran és un fenomen creixent i es viu com un problema i com a 

realitat. Des d’aquest punt de vista, les persones participants als grups reclamen millorar 

l’atenció a les persones que viuen soles, sobre tot quan la solitud no volguda va unida a 

situacions de dependència, des de tots els àmbits. En especial, es voldria que l’entorn 

residencial tingués més seguiment. “No pot ser que et moris i no se n’adoni ningú”. 

Es considera que caldria ampliar la cobertura SAD amb serveis com la neteja. 

 

Idea: COORDINACIÓ DE CIUTAT 

Es considera que la ciutat disposa de prou recursos per controlar la situació de la gent gran 

a casa seva de manera més individualitzada. Es reclama organització i implicació des dels 

diferents serveis de la ciutat. Coordinació de públics, privats i Tercer sector. Les entitats i 

associacions mostren una bona predisposició a la col·laboració, a potenciar la seva figura 

de complement de l’administració en alguns serveis, i de ser un punt de trobada i un espai 

relacional per a la gent gran. 

 

Idea: SEMPRE ACOMPANYATS 

 

El programa SEMPRE ACOMPANYATS surt 

mencionat als diferents grups i amb una valoració 

positiva. Aquest programa està desenvolupant un 

pilot a tres barris del districte IV, i es podria 

considerar una bona pràctica a fer extensiva a la 

ciutat. 

 

• Serveis assistencials. 

En el marc de les sessions participatives realitzades amb grups de discussió, el tema 

assistencial no ha sortit de manera espontània gaire sovint. Quan ha estat introduït en la 

discussió pels conductors de les sessions, ha costat que sorgeixin elements clars d’anàlisi. 

Tot i així, sí que de manera espontània han aparegut reclamacions més genèriques 

relacionades amb la necessitat de millora de la sanitat pública, els greuges en l’atenció als 

discapacitats que suposa la manca d’aplicació de la llei de dependència, o la reclamació 

de pensions dignes o de la renda garantida. 

La resta de temes tractes en aquest àmbit s’exposen a continuació. 
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Idea: INFORMACIÓ DE RECURSOS I TRÀMITS COMPLEXOS 

Un problema que, en general, identifica la gent gran és la seva dificultat per arribar a obtenir 

informació clara o poder realitzar tràmits de manera simplificada. Es troba a faltar un servei 

clar i entenedor dirigit a gent gran, on s’informi dels diferents recursos disponibles i la seva 

tramitació. L’evolució cap a l’administració electrònica contrasta amb una generació que 

prioritza el tracte personal. 

 

Idea: PERCEPCIÓ DE SATURACIÓ A SERVEIS SOCIALS 

En la mateixa línia que la idea anterior, existeix una percepció, entre la gent gran que 

participa a les dinàmiques, que veuen els serveis socials molt saturats i prioritzant els seus 

recursos amb els casos de més necessitat. En aquets sentit, es troba a faltar un servei de 

suport específic, dedicat a cercar les millors solucions assistencials per a aquells que ho 

necessitin. Es comenta “No es pot permetre el retard en les persones grans, per què no 

tenen gaires anys disponibles. Hi ha pagues de dependència que arriben quan la persona 

ja ha mort”. 

 

Idea: SERVEIS DE MENJAR A DOMICILI 

Es considera que es podrien organitzar serveis de copagament que aportessin solucions 

de menjar a domicili per a aquelles persones grans que, degut a la solitud, a la manca de 

capacitats o a la manca de recursos, se’n podrien beneficiar. 

 

• Atenció residencial.  

 

Idea: LES RESIDÈNCIES PÚBLIQUES SÓN DE DIFÍCIL ACCÉS (I LES PRIVADES SÓN 

CARES) 

En relació a les residències per a gent gran hi ha molta unanimitat: falten places de 

residència pública i, per tant, és molt difícil disposar d’una plaça. Les privades són cares. 

A dia d’avui, viure en una residència només és una opció preferent per a qui necessita 

molts serveis assistencials: “a la residència s’entén que t’estan aparcant perquè molestes”. 

En casos de més autonomia es prefereix el domicili propi. 

 

 

• Altres consideracions.  

 

Idea: INTERÈS EN LA SALUT I L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE 

Es manifesta un especial interès, especialment entre les persones més joves que participen 

als grups - propera generació de gent gran – en la necessitat de promoure i informar sobre 

temes de salut en general i alimentació saludable en particular. 
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Idea: EXERCICI A L’AIRE LLIURE 

Hi ha consciència de la necessitat de moure’s i fer esport per millorar la qualitat de vida i la 

salut quan es fan grans. Es reclamen espais per fer exercicis saludables a l’aire lliure, tot i 

que sense orientació personal no s’acostumen a utilitzar, ja sigui per vergonya o per temor. 

Es considera que no haurien d’estar en espais separats dels parcs infantils, ja que moltes 

persones grans hi van quan tenen cura dels infants de la família. També s’apunta la 

possibilitat d’integrar-los en entorns naturals, com la carretera de Matadepera. 

 

 

EIX 3. ENTORNS PROPICIS I FAVORABLES. 
 

• Mobilitat i transport. 

 

Addicionalment als temes que es plantegen a continuació, durant les sessions amb els 

grups de discussió s’han posat de manifest, de manera genèrica, dificultats de convivència 

en l’ús de la via pública entre vianants, ciclistes, patinadors, etc. També ha sortit amb molta 

insistència els temes de brutícia al carrer, gossos, etc., més agreujats als barris que al 

centre.  

 

Idea: MAL ESTAT DE LA VIA PÚBLICA 

En general, s’identifiquen dificultats per a la mobilitat al municipi. Es reconeix que la ciutat 

ha anat millorant els darrers anys, però encara queda molt per fer. Es remarca que la 

situació als barris és, en aquest sentit, molt més greu que al centre. Les queixes se centren 

en el mal estat del paviment, obres que s’allarguen, les voreres estretes, inclinades o amb 

forats. La gent gran veu problemes per desplaçar-se a peu per la ciutat i dificultats greus 

per transitar en cadira de rodes o amb crosses, i troba a faltar carrils específics. 

Addicionalment, es remarquen elements més específics: complexitat per obtenir permís 

per instal·lar rampes, la normativa de guals contempla inclinacions que no són bones per 

les cadires de rodes: “no n’hi ha prou amb rebaixar barreres, cal regularitzar pendents”. 

 

 

 

Idea: MOBILIARI URBÀ POC ADEQUAT 

El mobiliari urbà rep moltes crítiques els grups de discussió. Es considera poc adaptat i 

inadequat, es demana l’aplicació de mesures d’eliminació de barreres arquitectòniques. Es 

posa de manifest que el mobiliari i l’arbrat, en molts casos, suposa un obstacle per al trànsit 

a peu i impossibilita el pas de cadires de rodes. Es referencia molt l’entitat PROU 

BARRERES. També es demana reflexió en el disseny del mobiliari. Per exemple, hi ha 
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bancs molts baixos dels que la gent gran no es pot aixecar, o bancs sols o agrupats de 

manera que no afavoreixen la conversa i les relacions socials. 

 

Idea: TRANSPORT PÚBLIC BEN VALORAT... 

A nivell de transport públic, es valora que Terrassa està ben comunicada amb el seu entorn, 

que Renfe (tot i no tenir ascensor) i el metro del Vallès ha estat una bona solució, i que la 

xarxa de transport intern ha millorat molt en termes d’accessibilitat, tot i que encara queda 

camí per fer en aquest àmbit. 

 

Idea: ... PERÒ FALTA SENSIBILITAT 

La crítica al transport públic arriba, principalment en temes de sensibilitat. La gent gran 

demana incrementar el número de parades, o la possibilitat d’aturar-se fora de parada quan 

hi ha casos de mobilitat reduïda. Demanen també que es respecti la prioritat per a la gent 

gran per part de la població a l’hora de cedir els seients, i per part d’una conducció més 

brusca. 

 

Idea: EL PREU DE LA T-BLANCA 

Alguns dels assistents reclamen la gratuïtat del transport públic per a la gent gran, o bé 

revisar els barems. Es considera que, en la situació actual, no totes les pensions de 

jubilació poden accedir als descomptes en transport públic. Es posa de manifest que, si es 

pretén que la gent gran sigui activa i participi de la vida de la ciutat, s’ha de facilitar que es 

pugui desplaçar amb comoditat i sense cost per la ciutat. 

 

• Habitatge. 

 

Idea: VIURE AL DOMICILI PROPI 

Entre la gent gran que participa als grups de discussió hi ha un alt grau de consens en què 

l’opció preferent, quan arriba el moment, és la de viure al domicili propi mentre sigui 

possible, encara que impliqui viure sol, i poder accedir a ajuts puntuals quan calgui. En 

relació a aquesta qüestió, es posa de manifest que la velocitat amb què l’administració 

respon a les necessitats relacionades amb l’àmbit de l’habitatge per a gent gran no és 

òptima. Es considera que falta celeritat. 

 

 

Idea: PÈRDUA DE PODER ADQUISITIU AMB LES PENSIONS 

El primer problema per mantenir l’habitatge té a veure amb la pèrdua de poder adquisitiu 

que s’experimenta quan es passa de tenir un sou a cobrar una pensió. Aquesta reducció 

d’ingressos dificulta seguir pagant el mateix lloguer – amb els seus increments. Es troba a 

faltar una bona orientació en aquestes situacions, i es reclamen ajuts al lloguer a partir de 
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la jubilació (o bé una renda garantida), mesures de pobresa energètica i mesures de control 

dels increments en el lloguer. 

 

Idea: L’ADEQUACIÓ I EL MANTENIMENT DE L’HABITATGE SÓN CARS 

El cost d’adequació dels habitatges per problemes de mobilitat és significatiu i difícil 

d’assumir per la gent gran. Tot i que existeixen ajuts per obres puntuals, es reclamen ajuts 

a les obres d’adequació i reformes. Un altre element que es posa de manifest fa referència 

a les activitats de manteniment més bàsiques dins de la llar: petites reparacions i avaries 

domèstiques; la incapacitat de resoldre aquests temes, implica el deteriorament progressiu 

de l’habitatge i afecta a les condicions de vida.  

 

Idea: FALTA OFERTA PÚBLICA D’HABITATGE PER A GENT GRAN 

Un altre gran tema és la manca d’oferta d’habitatge assequible per a la gent gran. 

Promocions com la dels Telers són ben valorades, tot i que siguin exclusives per a gent 

amb autonomia. Es troba a faltar aquest tipus de model però amb diferents modalitats per 

a gent gran amb menys autonomia, o en risc d’exclusió, o amb problemes de salut mental: 

habitatges adaptats amb serveis, pisos assistits o tutelats.  

 

Idea: EXPLORAR NOUS MODELS D’HABITATGE PER A GENT GRAN 

D’entrada, les promocions clàssiques d’habitatge per a gent gran, en la mesura en què el 

seu plantejament es pugui entendre com de gueto, no són l’opció preferencial. Es 

prefereixen promocions o espais urbans amb mixtura d’usos i amb serveis, i on puguin 

coincidir gent de totes les edats. D’altra banda, la gent gran que participa als grups de 

discussió es mostra oberta a l’exploració de possibilitats, com ara compartir pis, conviure 

amb gent jove mitjançant el lloguer d’habitacions, etc. Iniciatives com les de SOSTRE 

CÍVIC es valoren positivament. Es mencionen diferents opcions: masoveria, voluntariat, 

cohabitatge, etc.
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3.3. Sessions tècniques. Idees força. 

 
Les dues sessions tècniques de treball amb personal tècnic especialista de diferents àrees i serveis de l’Ajuntament, van aportar un alt grau 

de reflexió sobre les problemàtiques detectades durant aquest procés de diagnosi.  

  

Sessions de treball realitzades el dia 11 de juny de 2018 al Complex Els Telers. 
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A continuació es presenten les principals conclusions d’aquestes dues sessions, organitzades en funció dels tres àmbits de treball. 

S’exposen les problemàtiques sorgides, acompanyades de les reflexions pertinents, fruit del treball conjunt, creatiu i multidisciplinari. 

 
EIX 1. PARTICIPACIÓ I CONTRIBUCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE LA GENT GRAN 

 
  LA GENT GRAN, UN TEMA DE CIUTAT. 
 

La primera problemàtica que es planteja a les sessions tècniques fa referència a la necessitat d’entendre que les polítiques 

dirigides a la gent gran són, i han de ser, un tema prioritari de ciutat i, com a tal, s’han d’abordar de manera transversal. 

Es considera que la forma òptima de gestionar el tema de la gent gran seria a partir d’equips multidisciplinaris, amb recursos 

i projectes transversals. 

 

  FEMINITZACIÓ DE LA GENT GRAN. 
 

La piràmide poblacional de 2017 mostra una realitat en 

què, a partir dels 65 anys, les dones superen en quantitat 

als homes en cadascuna de les franges d’edat. Aquesta 

situació és encara més significativa en les franges d’edat 

superiors als 85 anys.  

 

Comparada amb la piràmide 1999, s’observa com 

aquesta és una dinàmica que s’accentua amb el temps. 
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Aquesta realitat de feminització de la gent gran, pot traslladar-se als diferents àmbits d’actuació, que necessiten incorporar la perspectiva 

de gènere en els seus plantejaments. 

 

S’entén, també, que les dones són més actives en relació a la participació en entitats i associacions, tot i que s’identifica una certa 

tendència a la concentració en entitats dirigides específicament a dones, essent menys rellevant el seu paper en entitats més 

generalistes, on són menys visibles. 

 
  DIVERSITAT DE LA GENT GRAN. 
 

Tal com passa amb la perspectiva de gènere, també caldrà incorporar, de manera transversal a tots els àmbits relacionats 

amb la gent gran, la perspectiva de la diversitat. El creixement de la població, especialment durant la darrera dècada del 

segle XX i la primera del XXI, ha anat lligat a processos migratoris que han suposat l’entrada de població que, durant la 

propera dècada, tindran un pes important entre la població major de 65 anys. 

 

Les característiques d’aquesta població, amb orígens, religions i usos culturals diversos, serà un element clau a tenir en 

compte  a l’hora de plantejar les polítiques públiques. Un element que es posa de manifest a les sessions com d’especial 

rellevància, són els enterraments i la dificultat i el cost que implica per a la població musulmana. 

 
  BARRERES D’ACCÉS A LA CULTURA. 
 

Es considera fonamental poder garantir l’accés a la cultura per a la gent gran, així com la seva promoció. En aquest sentit, 

s’identifiquen algunes barreres que cal superar: 

• Barreres econòmiques, que impliquen la necessitat de bonificar serveis. 
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• Barreres físiques, que són significatives entre la gent gran: auditives, visuals i d’accessibilitat. 

• Barreres d’accés al coneixement. Dificultat per arribar a nou públic, la gent gran que participa de la cultura acostuma 

a ser la que sempre ha estat implicada en l’àmbit cultural. 

 
  FORMACIÓ. 
 

A nivell d’educació, les escoles d’adults funcionen bé sense necessitat de separar per edats. Tot i així, la situació és d’una 

bona qualitat d’equipaments, que contrasta amb les dificultats de finançament, amb manca de recursos per a la 

contractació de professorat. A dia d’avui, sembla que el voluntarisme és l’única alternativa a la contractació. 

 

Tot i que l’oferta de serveis ha de tendir cap a la plena ocupació, cal cercar un equilibri entre la professionalitat a l’impartir 

formació, la qualitat de la formació, i la cultura de la formació. 

Caldria plantejar el tema de les bonificacions sobre renda en l’àmbit educatiu per a la gent gran. 

 
  GESTIÓ D’ACTIVITATS. 
 

Una altra problemàtica a tenir en compte és la gestió dels equipament públics destinats a la gent gran: quines activitats 

s’han de fer? A qui s’han d’adreçar aquestes activitats? Quina és la finalitat pública d’aquestes activitats? 

 

Cal tenir en compte que l’Ajuntament facilita l’espai però no acostuma a ser qui organitza directament les activitats. D’altra 

banda, hi ha gent gran que és usuària dels centres cívics, però que no participa de les activitats i es desconeix el motiu. 

Es troben a faltar zones obertes de trobada, que havien funcionat en algun moment i tenien una funció de sala relacional. 
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De cara al futur, les activitats que s’estan oferint des dels equipaments per a gent gran haurà d’evolucionar. Es preveu que 

en els propers anys, s’incorporarà al grup de majors de 65 anys tot un gruix de població que estarà més formada, amb 

diferents trajectòries vitals, i que tindrà unes demandes de lleure diferents a les actuals.  

 

Tot i així, es considera que les pròpies entitats gestores tindran capacitat d’adaptar la seva oferta, que hauria de suposar 

un canvi en el model de participació activa de forma natural.  

 
Això mateix és aplicable a entitats adreçades específicament a gent gran, que van desapareixent davant d’entitats i 

associacions més generalistes, però es considera un procés natural en el que no cal intervenir. Tanmateix, s’identifiquen, 

en algunes entitats, dificultats per garantir el relleu el direcció i, també, un excés de burocràcia en la formalització d’entitats. 

En aquest sentit, una dificultat afegida és quin forma legal poden adoptar aquells col·lectius sense personalitat jurídica 

pròpia. 

 
  ACTIVITAT ESPORTIVA. 
 

En relació a l’àmbit esportiu, no hi ha una activitat dirigida 

específicament a la gent gran, tot i que hi ha gent gran que 

participa d’activitats generals. En part, s’atribueix a la manca 

de recursos. 

 

El programa Mou-te es considera una bona iniciativa. Es 

considera que hi hauria interès per a facilitar l’activitat 

esportiva a l’aire lliure per a la gent gran, tot i que caldria que 
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es tractés de circuits dirigits per professionals per a resultar 

realment eficients. Altre experiències com la de Parelles TIC 

es podrien aplicar a l’àmbit esportiu, per promoure 

l’intercanvi generacional. 

 

S’entén que els CAP (Salut) haurien de ser els prescriptors 

ideals per a les iniciatives d’esport de la gent gran. 
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EIX 2. FOMENT DE LA SALUT I EL BENESTAR 
 

  REALITATS DE LA GENT GRAN. 

 

Les estadístiques no estan mostrant de manera adequada les necessitats de recursos assistencials, ja que no tothom 

arriba als Serveis socials. Sí que es considera que s’està arribant a la gent que conforma l’atur estructural. 

 

Conviuen dues realitats a les que cal donar resposta: gent gran que ha envellit bé i pot apostar per l’envelliment actiu, i 

gent gran amb condicions socioeconòmiques i de salut més precàries, que necessita del suport dels serveis assistencials. 

 

Cal tenir present una realitat entre les persones aturades més grans de 45 anys: la seva invisibilitat per al món empresarial 

en termes de contractació. Això els converteix en un col·lectiu de risc que arribarà a l’edat de jubilació en una situació 

vulnerable de feblesa social. 

 

En aquest sentit, es planteja el repte de fer que les empreses s’interessin per aquests perfils laborals, de sensibilitzar el 

sector empresarial davant d’aquesta situació. Des de l’àmbit d’Emprenedoria social, s’està treballant en un pla estratègic 

que hauria de contemplar temes d’economia col·laborativa com mentoratge, formació, estratègies comunitàries, compartir 

serveis, capacitat per aprofitar l’experiència vital i professional d’aquesta gent més gran en temes com la creació de 

cooperatives, etc. 

 

  SAD. 

 

Des del SAD s’identifica una tendència al canvi entre la gent gran que està envellint. Aquest canvi té a veure amb diferents 

factors: 
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• D’una banda amb l’allargament de l’envelliment, provocat per les millores en el camp de la medicina i les possibilitats 

de cronificació, que suposa un increment de la demanda de serveis. 

• Increment de casos amb malalties mentals. 

• Envelliment de població d’orígens diversos, amb realitats culturals diferents. 

 

Des d’aquest punt de vista, caldria ampliar/millorar la formació del personal TF, per adaptar-se a aquestes situacions. De 

fet, hi ha una necessitat real d’ampliar la cobertura dels Serveis socials, però implementant criteris d’especialitat per la 

diversificació dels serveis de suport mitjançant la formació, especialment de TS, TF i cuidadors/ores. 

 

També cal enfortir la xarxa amb els diferents actors que participen en el suport assistencial i consensuar quines tasques 

cal professionalitzar o quines poden complementar-se des del voluntariat, per a què cada tasca l’assumeixi el perfil 

corresponent. Els serveis de neteja s’haurien de poder incorporar al SAD. 

 

  ECONOMIA DE LES CURES. 

 

Es posen de manifest dificultats serioses per donar resposta 

a les necessitats de suport de la gent gran. Hi ha una 

tendència demogràfica que genera situacions en què la gent 

gran s’ha de fer càrrec de la cura de gent encara més gran. 

 

L’economia de les cures es divideix, a banda del que 

assumeix el propi entorn familiar, entre l’àmbit públic i el 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diagnosi del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa 
 

76 

 

privat. El sector públic té dificultats per cobrir les necessitats, 

complementat en casos pel tercer sector, i el sector privat en 

aquest tema es veu relacionat amb l’economia submergida. 

Això genera dificultats de control i prevenció, atès que no 

tothom que realitza aquestes funcions de suport té la 

formació idònia. 

 

Caldria millorar l’atenció que es procura a les famílies: 

formació, ajuda mútua, programa tipus Respir, voluntariat, 

etc.  

 

El servei d’Emprenedoria social planteja com algunes 

iniciatives dins l’economia solidària poden suposar solucions 

a reptes de futur, i això es pot aplicar a diversos àmbits: 

cohabitatge, cooperatives de treball de cuidadors/ores, etc. 

 
 

  ESTÀNCIA AL DOMICILI. 

 

La tendència hauria de centrar-se en potenciar l’estància al domicili, millorant l’adequació i rehabilitació dels propis domicilis 

i incorporant una versió més holística; per exemple, creant sinergies amb altres departaments com el d’Innovació per 

incorporar la domòtica en la generació de serveis com Teleassistència (Teleassistència 3.0). Es consideraria positiu 

l’impuls de la teràpia ocupacional, com a perfil de treballador/a a domicili. 

 

Aquesta visió implica desenvolupar tot un catàleg de serveis de proximitat, que no siguin merament assistencials, i serveixin 

també per apoderar les persones i crear xarxes i vincles comunitaris. Serveis com el Menjar a domicili s’haurien de revisar 

i ampliar: altres àpats, altres hàbits alimentaris segons creences, etc. 
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  VOLUNTARIAT. 

 

La figura del voluntariat dins la xarxa de suport, atesa l’escassedat de recursos, esdevindrà fonamental. S’ha de veure quin 

és el paper de les entitats i quines funcions poden complementar-se mitjançant persones voluntàries, amb l’objectiu de fer 

créixer aquesta xarxa i que sigui, de cara a les persones usuàries, el més personalitzada i vinculada possible. Aquesta 

xarxa també ha de tenir en compte el paper de la gent gran amb possibilitats d’implicar-se i aportar des de la seva pròpia 

experiència vital. 

 

  POBRESA. 

 

La lluita contra la pobresa és un altre element que cal considerar, ja sigui establint serveis com el menjar amb bonificacions 

en funció de criteris de renda, o bé mitjançant l’impuls de serveis comunitaris no estigmatitzants. També amb formació. 

 

  RESIDÈNCIES. 

 

Hi ha dèficit de places de residència pública, i les privades tenen un cost difícil d’assumir. A més a més, no és l’opció 

preferida entre la gent gran. La solució passa per explorar models alternatius residencials, des dels habitatges tutelats, als 

habitatges compartits, o amb serveis associats, amb una visió més àmplia de les unitats de convivència.  

 

També es detecta un dèficit important en places de centres de dia i sociosanitàries. 
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EIX 3. ENTORNS PROPICIS I FAVORABLES 
 

  COMUNICACIÓ. 

 

En matèria de comunicació, hi ha dificultats per arribar a la gent gran no activa i amb dependències. Els canals habituals 

són mitjançant els casals/centres cívics i les TIC, però no és suficient. Des de les OAC s’hauria de treballar de manera 

més integral per detectar les necessitats i derivar-les als serveis corresponents. Programes que impliquen a diferents capes 

de la ciutat de manera transversal, com el Sempre acompanyats, haurien de fer-se extensius a tot el municipi, per la seva 

capacitat de vincular i generar xarxa. 

 

  MOBILITAT I MEDI AMBIENT. 

 

En termes de piràmides d’edat poblacionals, les projeccions per al 2030 o el 2050 mostrarien que la piràmide clàssica ha 

quedat invertida. L’esperança de vida s’allarga, però no hi ha una millora equivalent en qualitat de vida. Això afecta 

directament a àmbits com la mobilitat, el medi ambient i l’habitatge. 

 

Respecte a la mobilitat i el medi ambient, s’ha de reduir l’espai que ocupa el vehicle privat per recuperar l’espai públic, amb 

l’objectiu doble d’incrementar la qualitat de vida i reduir la contaminació. L’espai públic ha de ser accessible, net i adequat, 

lligat a criteris ambientals per fer una ciutat més sostenible. La generació d’espais s’ha de plantejar sota un enfocament 

d’accessibilitat per a tothom, tenint en compte les franges d’edat més sensibles, com és el cas de la gent gran. En termes 

d’accessibilitat universal, existeixen subvencions per a comunitats veïnals. 

 

També cal incidir en l’ús de transports alternatius al privat. Respecte el  transport públic, la xarxa està ben connectada i 

arriba al 95% de la població. La tarificació depèn de l’àmbit polític, i cal establir criteris respecte a quins col·lectius bonificar. 
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Entre la gent gran, cal potenciar els desplaçaments a peu i, per tant, que tots els barris tinguin una oferta accessible de 

proximitat en aquest sentit: lleure, equipaments, comerç, etc. També seria interessant promoure itineraris que connectin 

barris. 

 

Hi ha una relació directa entre activitat/dinamisme i l’esperança i la qualitat de vida. És important potenciar programes com 

el Mou-te i, en general, tot el que faci relació a hàbits saludables. També cal incidir en la prevenció envers els hàbits nocius 

adquirits. 

 

Hi ha altres experiències de projectes que es podrien universalitzar a la ciutat, atès que el seu resultat és positiu: millora 

d’acústica i visuals als equipaments culturals, programa comerç amic, etc. 

  HABITATGE. 

 

A nivell d’habitatge s’ha de tenir en compte que hi ha 300 persones de més de 65 anys demandants d’habitatge públic a 

la ciutat. S’hauria de potenciar la política de recollida de dades per conèixer les necessitats específiques de la gent gran 

en relació a l’habitatge. El model dels Telers és molt ben valorat. 

Temes clau: 

• Comunitats habitacionals. 

• Cooperatives d’habitatge per a gent gran. 

• Eliminació de barreres arquitectòniques, i promocionar la instal·lació d’ascensors.   

• Noves places en residències públiques. 
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Es treballa amb convenis amb la DIBA i amb subvencions de la Generalitat de Catalunya. Queda pendent un sistema 

d’ajuts de l’Ajuntament; cal desenvolupar la manera d’incentivar l’arranjament d’interiors, l’accessibilitat i l’adequació de 

l’habitatge. 

 

3.4. Entrevistes. Reptes i oportunitats. 

 
Les principals conclusions sorgides de les entrevistes en profunditat, realitzades amb personal tècnic i responsable de serveis interns i 

externs del municipi, es presenten seguint l’esquema dels tres àmbits de treball diferenciats.  

 

El format de presentació és el de reptes i oportunitats. Mitjançant els reptes identifiquem àrees de millora en les que caldrà incidir en la 

següent fase estratègica i de propostes; amb les oportunitats, es posen de manifest fortaleses actuals o potencials que caldrà impulsar. 

 
Taula 20. Síntesi de reptes i oportunitats identificats durant la fase d’entrevistes. 

 

EIX 1. PARTICIPACIÓ I CONTRIBUCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE LA GENT GRAN 
 

REPTES OPORTUNITATS 

• S’aprecia que manca reconeixement de la tasca que fan 

les associacions i la gent voluntària de les entitats. El 

voluntariat apodera  les persones. 

• Cada vegada l’associacionisme és més a la carta, per 

coses més concretes i més basat en les aficions, no pel 

simple fet de tenir una edat.  

• La gent gran de Terrassa disposa d’oportunitats de 

participació a l’àmplia oferta de teixit associatiu de la 

ciutat. Aquesta oferta també inclou entitats i associacions 

dirigides específicament a la gent gran. 
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• Hi ha una regulació del voluntariat i per tant no poden fer 

de tot. No poden fer tasques que d’altre manera serien 

retributives (neteja....). 

• L’envelliment actiu és fonamental perquè la gent arribi, 

en tots els sentits, en millors condicions a la vellesa. Des 

d’aquest punt de vista, cal potenciar polítiques de 

prevenció. 

• Falta, des d’un criteri públic, incidir en l’element relacional 

de la vellesa. 

 

• Es visualitza molta gent gran activa, especialment entre 

la població femenina. Existeixen associacions i entitats 

específiques per dones. 

• S’identifica una tendència a la transversalitat de la gent 

gran a l’hora de relacionar-se, de manera 

intergeneracional, sense limitar-se al nucli de gent gran. 

• Entitats com Creu Roja, treballen en prevenció en grups 

de 50 a 70 anys. Tallers de memòria que aportin un punt 

de vista de suport emocional, intergeneracional, 

autonomia... 

• Encara hi ha molta gent gran que es queda sola a casa. 

La ciutat ha de saber comunicar què poden oferir a la 

gent gran. A dia d’avui, la comunicació amb la gent gran 

es considera limitada i falta identificar quins són els 

millors mecanismes per accedir-hi. 

• La ciutadania no és gaire conscient del projecte de Ciutat 

amiga de la gent gran.  

• Les dades del baròmetre municipal es podrien explotar 

millor i fer creuaments per edats per extreure valoracions 

de gran utilitat. 

 

• Els equipaments públics de tota mena (socials, culturals, 

sanitaris, etc.) són llocs de trobada de la gent gran, que 

en fa un ús habitual.  

• El consell Municipal de la Gent Gran és molt actiu i es 

considera una bona eina de participació. 
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Es detecta una manca d’informació entre la gent gran sobre els 

seus propis drets que fa que esdevinguin vulnerables en molts 

sentits. Cal potenciar mecanismes de formació i sensibilització. 

 

Des de diferents àmbits com Consum, Comerç o la Sindicatura 

de greuges s’identifiquen temàtiques preferents sobre les que 

cal incidir: 

• Liberalització de serveis d’empreses de 

subministraments. 

• Productes de les entitats financeres. 

• Vendes a domicili i fora de l’establiment comercial. 

• Sensibilització del personal del servei públic envers el 

tracte amb la gent gran: protocols de la Policia Municipal, 

habitatge i lloguer social, dret a la seguretat, drets 

humans, etc. 

• Adaptació a nous hàbits i formes de consum: e-

commerce per internet o per telèfon. 

  

• Tant des de Consum com des de la Sindicatura de 

greuges s’estan desplaçant a entitats i associacions, 

generalment a petició, a informar o a sensibilitzar. 

S’ofereix assessorament, mediacions, arbitratges, 

acompanyaments, etc. 

• La Síndica ja està oferint xerrades de sensibilització als 

membres de la Policia Municipal. 

• Des de Consum, existeixen iniciatives pensades per 

públic infantil (obra de teatre sobre consum responsable) 

que podrien adaptar-se a temàtiques sobre gent gran. 

• Existeix, des de Comerç, sensibilitat i informació per 

interpretar l’evolució del comerç i del canvi d’hàbits de 

consum, i com afectaran a la gent gran durant els propers 

anys. 
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EIX 2. FOMENT DE LA SALUT I EL BENESTAR 

REPTES OPORTUNITATS 

• Cada vegada hi ha més persones grans que viuen soles. 

Actualment a Terrassa, 1 de cada 4 persones de més de 

65 anys viu sola. A més, 15.000 llars estan conformades 

en la seva totalitat per persones de 65 anys o més. Hi ha 

més dones que homes que arriben a la vellesa, 

especialment entre la població més adulta (de més de 80 

anys). Caldrà ampliar la detecció de la solitud no volguda 

a tota la ciutat, especialment als casos més vulnerables. 

• Entre la gent gran són més significatius els rols 

marcadament de gènere, i això s’aprecia en hàbits de 

consum o domèstics. 

• Una diferència important a nivell de gènere es concreta 

econòmicament, amb pensions més baixes per a les 

dones grans. 

 

• S’identifica que, entre la gent gran, les dones són més 

actives que els homes i aposten més per la participació, 

l’envelliment actiu i les activitats culturals. 

• Es posa de manifest que les dones estan prenent els 

relleu en llocs de responsabilitat d’entitats i associacions. 

Les juntes estan feminitzant-se. 

• Cal posar el focus en la prevenció i en l’autonomia de la 

persona, i treballar l’entorn de les persones i la comunitat. 

Actualment la feina està molt centrada en les persones. 

• La cobertura del SAD és bona i el seu funcionament és 

correcte, sempre que, a més a més, es tingui suport 

familiar o diners per pagar a una persona cuidador/a. 

Cada vegada més gent necessitarà serveis del SAD. 
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• El principal problema del SAD és el retard en la 

programació de la primera visita, i que el temps de SAD 

assignat a cada persona usuària resulta insuficient. 

• La part d’emergències ocupa molt temps i recursos de 

Serveis socials, en detriment de la part de prevenció, que 

és molt important. Molta càrrega de feina que no es 

dedica a provisió social. 

• Incrementa la dependència, amb dificultats per mantenir 

la persona al seu entorn, que implica haver de modificar 

aquest entorn. Falta solucionar el tema del “suport” per 

poder implementar amb èxit sistemes d’assistència 

integrada i amb resposta ràpida, i prioritzar 

l’hospitalització a domicili. 

• L’alta hospitalària després d’una patologia aguda o 

crònica implica o retorn a la llar o a l’àmbit sociosanitari, 

per necessitat de cures i/o rehabilitació. Hi ha un dèficit 

important de places sociosanitàries públiques, creixent. 

Això dificulta l’alta, i satura les unitats d’aguts amb gent 

gran que hauria d’estar a sociosanitari o a casa amb 

suport. Problema de continuïtat en el següent recurs, 

interrupció en la cadena. 

• Caldrà preveure, en el futur, les necessitats de diversitat 

del SAD: proporció dones//homes, orígens diversos amb 

necessitats culturals específiques, etc. 

• Els eixos de treball de les entitats assistencials s’estan 

orientant a la proximitat i a qualitat de vida, amb 

programes d’avaluació de necessitats de recurs de 

suport a l’alta hospitalària. 

• Cal treballar en un consens transversal, amb multiplicitat 

d’actors, i repensar, com a tema comunitari i no només 

mèdic, l’atenció a les persones grans, especialment 

situacions cròniques i majors de 80 anys. Facilitar 

estructura i recursos per a la dependència, discapacitat i 

deterior cognitiu, valorar les necessitats de cada pacient 

en el seu entorn domiciliari, posar el focus en la prevenció 

abans que les situacions s’aguditzin. 

• Existeixen iniciatives d’associacions i entitats que poden 

complementar amb voluntariat els serveis d’ajuda a 

domicili, però no poden entrar en els temes que cal 

professionalitzar. 
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• El dèficit de places sociosanitàries, especialment de 

llarga durada, és de més de 200 places a l’àmbit de 

Terrassa. 

 

• En general, no està prou reconeguda la feina de les 

persones que treballen amb gent gran, des del sector 

mèdic fins al sector social. 

• Falta formació especialitzada, especialment en 

prevenció, per a les figures dels cuidadors/ores, TF, TS. 

A nivell mèdic, es detecta un dèficit de professionals 

d’especialitat geriàtrica. 

• Falta personal de suport i cuidadors/ores per poder fer 

efectives polítiques integrals d’atenció a la gent gran. Cal 

incloure diversitat entre el personal, es troben a faltar 

cuidadors masculins. 

• Falta potenciar també altres elements, com és el tema de 

la nutrició o l’accessibilitat a l’habitatge. 

 

• Cuidador/a és una professió de futur, tot i que actualment 

és un recurs molt privat.  

• Cal coordinar i millorar el cicle: TF-Hospital-TS i/o SAD. 

• Per treballar i adaptar l’entorn domiciliari, cal potenciar i 

implementar la figura del terapeuta ocupacional, que 

ajudi a mantenir l’autonomia de la persona. 

• Cal veure com s’incorpora el paper del voluntariat i la 

seva formació en les xarxes de suport a la gent gran. 

• Existeixen experiències de suport a familiars que es 

poden aprofitar. Respir. 

 

• Des dels districtes no s’impulsa prou la prevenció, tots els 

recursos estan centrats en necessitats assistencials o 

discapacitats. 

• Cal garantir una visió integral que contempli els diferents 

estadis: autonomia personal al domicili, suport amb SAD, 

habitatges tutelats, i residències. 
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• Des de les entitats s’identifiquen diferències de recursos 

entre districtes: 1, 4 i 2 més ben dotats; 5, 6, 7 i 3 menys. 

• No s’estan aprofitant bé els recursos existents, com ara 

els ajuts tècnics o d’autonomia. Cal optimitzar i coordinar 

una xarxa de ciutat, que gestioni cas per cas, amb la 

participació de serveis socials, Gent gran, Salut i Tercer 

sector. 

• Necessitat de fer una previsió conjuntural per a majors de 

50 anys, la gent gran del futur. 

• Multiplicitat de temes a resoldre de caràcter assistencial: 

serveis de neteja, càtering social. 

 

• Terrassa disposa de prou elements d’especialitat 

competitiva territorial com per apostar per ser un referent 

de ciutat de salut. 

• A Terrassa existeix una xarxa d’entitats potent, ben 

coordinada amb Serveis socials, que suposa un potencial 

per complementar actuacions sense duplicar la feina de 

l’Administració, en temes assistencials o de rehabilitació. 

• Al complex els Telers hi ha un potencial de cuina 

desaprofitat. 

• Les dades demogràfiques de Terrassa indiquen que un 

dels principals reptes de futur de la ciutat és el que fa 

referència a gent gran i solitud. No només la cura sinó 

també l’acompanyament. Això implica plantejar-se 

problemes relacionals, d’habitatge, intergeneracionals, 

etc. 

• La població que esdevindrà gent gran en els propers 

anys pot arribar en pitjors circumstàncies 

socioeconòmiques que les generacions anteriors: han 

• La gent gran és usuària dels diferents serveis a la 

ciutadania, com ara els de Consum o la Sindicatura de 

greuges. En qualsevol cas, es tracta d’un ús presencial i, 

generalment, mitjançant visita esporàdica, ja que es 

valora el contacte presencial. El perfil més habitual entre 

la gent gran és de persones soles de més de 85 anys, 

molt sovint en situació de viduïtat i amb conflictes 

familiars econòmics, o bé amb reclamacions o situacions 

d’indefensió. 



 Diagnosi del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa 
 

87 

 

viscut la crisi i un escenari de pèrdua de feina, atur de 

llarga durada, baixes cotitzacions, pensions baixes o no 

garantides, etc. 

• En aquest mateix sentit, el perfil de majors de 50 anys es 

trobaran amb dificultats de trobar suport familiar: els 

pisos són cada vegada més petits, els salaris són 

comparativament més baixos, l’esperança de vida molt 

més alta, ... 

• S’identifica una sensació d’inseguretat entre la gent gran 

envers una sèrie de temes complicats: oficials, de 

seguretat jurídica, de coneixement dels propis drets, 

financers, etc. Aquesta inseguretat i manca de referents 

implica vulnerabilitat. 

 

•  Funciona la derivació entre serveis d’atenció, 

especialment Serveis socials, Consum i Sindicatura. 

• El pilot del programa Sempre acompanyats es valora 

molt bé, tot i que el seu èxit es basa en la força del 

voluntariat, i aquest és un factor crític que cal garantir. 

Caldria plantejar estendre la seva cobertura a tots els 

districtes. 

• Des de l’àrea d’Empresa s’ha posat en marxa un 

programa Repte de responsabilitat social corporativa, 

que implica a diferents empreses de la ciutat. Es planteja 

la millora de la qualitat de vida de les persones més 

grans, com una problemàtica de futur i un repte 

transversal que afecta a tota la ciutat. 

• Existeixen iniciatives, en l’àmbit del comerç, 

d’acompanyar a la gent gran en el moment de la compra. 

Són puntuals i no estan generalitzades. 

 

• Hi ha una gran manca de places públiques de 

residències. Les que hi ha privades són tant cares que la 

gent no se les pot pagar.  

• Caldria recuperar programes de rotació d’habitatge de 

gent gran per al descans dels familiars (tipus programa 

Respir), revisant la temporalitat a les residències. 
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EIX 3. ENTORNS PROPICIS I FAVORABLES 
 

REPTES OPORTUNITATS 

• En temes de mobilitat, es reconeixen millores, sobre tot 

en els equipaments públics, tot i que queden temes per 

resoldre: barreres arquitectòniques al comerç privat i a 

Renfe, tot allò que es posa de manifest des de la taula 

d’accessibilitat o des de Prou barreres, voreres poc 

adaptades i en mal estat, etc. 

• Els problemes d’accessibilitat provoquen problemes com 

les caigudes entre la gent gran, que després no són 

reconegudes des de l’administració. 

• Es considera que el tema de transport per accedir a 

centres de dia no està ben resolt. 

• L’estament comercial considera que cal millorar 

l’accessibilitat de la gent gran al comerç, però consideren 

que el Pla d’usos és insuficient i no troben eines de suport 

municipal. Consideren que assumeixen molta 

responsabilitat amb criteris de voluntarisme. 

• A nivell d’hàbits de consum, la gent gran no es desplaça 

per comprar i respon a criteris de proximitat. Això pot ser 

• La xarxa de transport públic, especialment autobusos i 

també el “metro del Vallès” està ben valorat entre la gent 

gran i es considera que ha millorat molt. 

• Entitats com Creu Roja tenen previst potenciar la 

rehabilitació i la prevenció davant problemes de solitud, 

dol, o mobilitat per sortir al carrer en la seva estratègia de 

futur. 
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un problema, en la mesura en què va desapareixent el 

comerç tradicional. 

• Es considera que falta arbrat i ombra als espais públics. 

 

• Actualment hi ha un dèficit d’habitatge públic per a gent 

gran, amb llistes d’espera i dificultats reals a l’hora 

d’assignar. 

• Les dificultats financeres mantenen aturats projectes 

d’habitatge a la ciutat. 

• A Barris com la Maurina o Ca n’Anglada encara hi ha 

molts edificis sense ascensor. 

• Els ajuts de rehabilitació, accessibilitat o adequació estan 

pensats per espais comuns. Hi ha ajuts que es gestionen 

des de Diputació i falta coordinació per fer-los conèixer. 

Cal cercar incentius per actuar a l’interior dels habitatges. 

El manteniment dels habitatges pot esdevenir un 

problema rellevant per a la gent gran. 

• La promoció de lloguer topa amb els límits de 

l’endeutament municipal. Cal cercar solucions mixtes. 

 

• S’està tramitant un Pla Local d’Habitatge, que enfocarà 

els problemes de l’habitatge de la gent gran.  

• L’experiència d’habitatge i equipament dels Telers es 

valora molt positivament. 

• El planejament vigent contempla solars com sant Pere 

Nord o altres espais susceptibles de ser destinats a 

promocions d’habitatge assequible, residència i centres 

de dia. Tot i això, actualment són projectes aturats es 

fase de projecte executiu. 

• També hi ha solars qualificats per allotjaments tutelats. 

• La Llei del dret a l’habitatge planteja possibilitats que es 

poden explorar: cessions d’ús (reforma + reallotjament), 

formes de col·laboració público-privada amb entitats com 

la Mútua, usos privats/espais compartits, etc. 
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• En casos de gent que requereix habitatges públics els 

porten a d’altres ciutats i pobles. S’ha de tenir en compte 

els lligams de la gent gran amb el territori i la seva gent, 

també amb el seu barri o el seu entorn més proper. 

• No hi ha habitatges de lloguer tutelat. Experiències com 

la dels Telers, si es doten de serveis assistencials, tenen 

una dimensió que no les fa viables econòmicament. Cal 

tenir present les dificultats afegides de la gent que perd 

la seva autonomia després d’accedir a un pis de 

protecció. 

 

• Possibilitats d’explorar altres formes d’habitatge, com el 

cohabitatge o formes de masoveria entre grans i joves. 

El problema és que pot generar incomoditats. 

• Hi ha un procés de desaparició del comerç tradicional 

fora dels 5/6 principals eixos comercials, agreujat per la 

manca de relleu generacional, que afectarà directament 

a la gent gran, amb hàbits de consum molt basats en la 

proximitat. Això és especialment rellevant als barris, fora 

d’aquests eixos comercials.  

• Hi ha barris com Ca n’Anglada, amb marcada diversitat 

cultural, que s’estan envellint perquè la gent jove no s’hi 

queda. Addicionalment, s’estan creant tensions entre 

grups de població, amb risc de guetització. 

• Cal entendre el comerç com un element social i tenir-ho 

present a l’hora de fer el planejament urbanístic. També 

s’haurien de pensar els usos des de la perspectiva de la 

gent gran (i de la infància, i de gènere). 



 Diagnosi del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa 
 

91 

 

• HI ha força diferència entre districtes. Els districte 1, 4 i 5 

són els més envellits.  
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Annex 1. Consideracions sobre la situació de 
vulnerabilitat de les dones grans10 
 

La creixent esperança de vida, implica: 

• augment de dones grans que requereixen una atenció específica i adaptada. 

• augment de població dependent de tots dos sexes que recau, majoritàriament, 

sobre les dones grans, que es fan càrrec alhora, de néts i nétes mentre les seves 

filles treballen i es responsabilitzin de la cura dels progenitors (especialment de les 

seves pròpies mares, donada la preponderància de dones a partir dels 85 anys). 

En molts casos, també es mantenen a la llar fills i filles que no s’han emancipat. 

La major esperança de vida de les dones té com a conseqüència una major incidència en 

aquest col·lectiu de les discapacitats associades a l'edat i una taxa de dependència 

superior, així com la mortalitat postinfart, o major predomini de la morbilitat cerebrovascular. 

A més, les malalties osteoarticulars dupliquen la seva incidència entre elles.  

L’impacte de les malalties de les dones grans està associat a les desigualtats vinculades 

al gènere, entre altres factors per:  

• A més esperança de vida, més probabilitat d’enviudar que els homes i de viure més 

anys en solitud, aïllament i desprotecció. La sobrerepresentació de les dones a 

partir dels 80 anys també requereix més necessitats d’assistència i ajut. 

• Menor nivell d’instrucció, taxes més elevades d’analfabetisme que els homes, la 

qual cosa està vinculada a una major morbilitat. 

• Menys possibilitats d’adaptar l’habitatge a les necessitats d’envelliment, 

especialment si viuen soles. 

• Major risc de depressió. 

• Major risc de patir violència masclista, per l’aïllament, el baix nivell cultural i el mal 

estat de salut que, de vegades, agreuja la seva indefensió.  

 

Cal valorar els efectes de les retallades en els serveis socials sobre aquest col·lectiu: llei 

de la dependència, PIRMI, pensions de viduïtat, etc.  

Considerem molt necessari fer visible en l’informe la tasca de suport a les xarxes familiars 

que estam realitzant moltes dones grans, que actualment s’han convertit en l’autèntic 

amortidor dels problemes d’un dels col·lectius que més estan patint la crisi, com són les 

                                                        
10 Aportació del Servei de Polítiques de Gènere de l’Ajuntament de Terrassa. 
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parelles joves amb fills i filles al seu càrrec, i les persones dependents. És de justícia 

visibilitzar aquestes dones que estan sustentant l’estat del benestar amb la seva tasca de 

cuidadores, i és de justícia fer-ho perquè socialment està tan assumit que la cura és una 

“responsabilitat exclusivament femenina” que no se li dóna el valor econòmic i de cohesió 

social que realment té. Cal preveure, així mateix, l’impacte que la crisi tindrà sobre aquest 

col·lectiu de dones, que majoritàriament ja es movien en unes condicions de precarietat 

econòmica i social. 

Cal fer esment, també, de com la reducció de programes i polítiques socials ha  afectat 

molt directament les dones grans:  

• Són el col·lectiu més vulnerable de la societat, atès el rol que tradicionalment se 

l’ha assignat (menor participació en el mercat laboral, menys recursos econòmics 

propis, menys propietats, més dificultats per accedir a les prestacions contributives, 

etc.) 

• En moments de crisi, la primera despesa que s’elimina és l’ajuda en les tasques de 

cura (atenció a persones dependents, atenció a infants en edat no escolar, 

menjadors i acompanyament escolar, activitats extraescolars, etc.). Totes aquestes 

tasques recauen, majoritàriament, en les dones i, molt especialment, en les àvies 

que, al seu torn, ja viuen situacions de precarietat resultat de pensions de viduïtat 

minses o de pensions contributives molt reduïdes.  

Així mateix, cal dir que amb la crisi:  

• Han sorgit nous perfils de dones aturades, entre elles dones grans que busquen 

reincorporar-se i cotitzar per obtenir una pensió de jubilació, o bé mantenir les seves 

famílies. 

• Existeix un volum nombrós de vídues d'avançada edat, els ingressos de les quals 

procedeixen fonamentalment de la pensió de viduïtat,  per a les quals l'import 

d'aquestes prestacions en molts casos és insuficient, situant-les en situacions de 

risc de pobresa.  

• Les diferències en la participació laboral d'homes i dones i en el consegüent accés 

a les pensions de jubilació, unit a la major longevitat de les dones, expliquen que, 

en l'actualitat, més del 90 per 100 de les pensions de viduïtat corresponguin a 

dones, fonamentalment majors de 65 anys. 
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Annex 2. Oferta interna 
 

 

ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ I CONTRIBUCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE LA GENT GRAN. 

Servei/Secció: Participació social i cívica. 

Promoció de l’entrada de les persones grans als espectacles de l’Auditori Municipal de 

Terrassa. 

2015 Entrades repartides a <60 anys: 120.  

Persones assistents als espectacles: 7.355 (2.098 entrades a <60 anys, 

28,52%). 

2016 Entrades repartides a <60 anys: 10.  

Persones assistents als espectacles:  10.832 (3.249 entrades a <60 anys, 30%). 

2017 Entrades repartides a <60 anys: 2.640 amb 25% de descompte. 

Promoció de l’entrada de les persones grans als assajos musicals dels espectacles de 

l’Auditori Municipal de Terrassa. 

2015 Nombre actuacions; 2. Nombre assistents als espectacles: 24 persones.  

2016 Nombre actuacions; 2. Nombre assistents als espectacles: 51persones. 

2017 Nombre actuacions; 2. Nombre assistents als espectacles: 55 persones. 

Foment de la participació de la gent gran al Festival Terrassa Noves Tendències.  

2015 Persones grans implicades a l’espectacle; 7.  Nombre assistents <60 anys: 456 

persones. 

 

2016 Persones grans implicades a l’espectacle; 2. Nombre assistents <60 anys: 237 

persones. 

2017 Persones grans implicades a l’espectacle;  No hi ha hagut cap proposta artística 

que encaixés amb el col·lectiu de la gent gran. 

Adequació del Teatre Alegria i el Teatre Principal per al públic amb dificultats 

auditives, visuals i de mobilitat.  

2015 Es contacta amb empreses per fer aquestes adequacions. Als programes de 

Temporada del CAET i al web del CAET s’informa d’aquestes reserves de seients. 

El programa del 2n semestre de la Temporada d’Arts escèniques 2016 s’imprimirà 

amb un tipus de lletra més gran per facilitar la lectura a les persones grans. 

 

2016 Es troben pendent d’instal·lació els bucles magnètics.  

Pendent de realitzar:  S’ha redactat un informe sobre la necessitat de elaborar un 

pla d’actuació per millorar l’accessibilitat dels equipaments escènics municipals i 

de la comunicació del programa d’arts escèniques 

 

2017 S’ha implantat un innovador servei d’amplificació de so dels espectacles per a 

persones amb dificultats auditives mitjançant un sistema de microfonia a 

l’escenari i bucle magnètic individual per als usuaris/àries d’audiòfons i implants 

coclears i d’ auriculars per a les persones amb algun tipus de dificultat auditiva 

que no disposen d’audiòfon.  
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S’han dut a terme accions de difusió, a persones de 60 anys i més, per informar 
de la possibilitat d’utilitzar aquest nou servei als teatres:  

 

- menció a la roda de premsa de presentació de la Temporada municipal 
d’AAEE de gener a juny 2018, 

 

- impressió d’un desplegable informatiu pel vestíbul dels teatres, 

 

- informació a xarxes i a anunci de temporada als mitjans locals, 

 

- informació als programes de temporada. 

 

BIBLIOTEQUES 

Elaboració del projecte “Jardí de Contes”.  

 

2015 18 sessions jardineria / 144 participants totals / 103 visites escolars. 

2016 32 sessions de jardineria / 6- 8 participants per sessió / 256 assistents totals / 80 

visites escolars. 

2017 29 sessions de jardineria / 268 participants. 

 

A la Biblioteca Central de Terrassa:  

• De 45.774 usuaris/àries amb carnet, 4.074 persones són gent gran.  

• Les activitats on acostuma a venir més gent gran a la BCT són: clubs de 
lectura de novel·la, club de lectura de teatre, tertúlia amb convidat 
(xerrades sobre temes concrets, organitzades per la Fundació Futura) i 
xerrades concretes que s'organitzen esporàdicament. 

 
A totes les biblioteques de Terrassa: 

• De 103.298 usuaris/àries, són gent gran 8.174 persones. 

 
El servei domiciliari el tenen aturat a la Biblioteca central (que no anul·lat) a 
l'espera de resoldre la gestió de voluntariat. La biblioteca del districte 3 i del 
districte 4 ho estan resolent amb el seu personal i en col·laboració en projectes 
transversals (bd3, bd4...).  
 

Participació a la Fira Modernista.  

 

2015 Nombre de participants de <60 anys: 140 / Nombre entitats que hi participen: 3.   

2016 Nombre de participants de <60 anys: 120 / Nombre entitats que hi participen .1.   

2017 Nombre de participants de <60 anys: 0 / Nombre entitats que hi participen 0.   

Foment de la formació de les persones grans a l’Escola Municipal d’Adults La Llar.  

 

2015 Nombre alumnes <60 anys matriculats:  

• 115 alumnes del total de 580 a ensenyaments reglats. 

• 113 alumnes dels 300 alumnes d’ensenyaments no reglats. 
 

2016 Nombre alumnes <60 anys matriculats: 

• 123 alumnes del total de 443 a ensenyaments reglats. 

• 131 alumnes dels 292 alumnes d’ensenyaments no reglats. 
 

2017 Nombre alumnes <60 anys matriculats: 

• 160 alumnes del total de 580 a ensenyaments reglats. 

• 125 alumnes dels 319 alumnes d’ensenyaments no reglats. 

Edició de la guia “Educació Permanent de les Persones Adultes”. 
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2015 Repartiment d’exemplars: 1.000.  

Punts: : Foment, Casa Baumann, CFA, Escola La Llar, Servei d’Educació, La 

Cambra, Escoles i Entitats. 

2016 Repartiment d’exemplars: 1.000.  

Punts: : Foment, Casa Baumann, CFA, Escola La Llar, Servei d’Educació, La 

Cambra, Escoles i Entitats. 

2017 El curs 2015-2016 va ser la darrera que es va editar. 

Foment de la formació de les persones grans a l’Escola de Música de Terrassa.  

 

2015 Alumnes <60 anys: 9. 

 

2016 Alumnes <60 anys: 4 i un continua una vegada finalitzat el curs. 

2017 Alumnes <60 anys: 24 i 10 continuen una vegada finalitzat el curs. 

Foment de la formació de les persones grans a l’Escola municipal d’Art i Disseny de 

Terrassa.  

 

2015 Alumnes <60 anys: 46 persones. 

 

2016 Alumnes <60 anys: 56 persones. 

2017 Alumnes <60 anys: 56 persones. 

Ciutadania.  

2017 Dinamització d’espais de diàleg i relació intercultural: 

• Nombre d’espais creats: 8 espais puntuals i 2 espais continuats.  

• Nombre de persones participants als espais: 146 participacions als espais 
puntuals (una persona pot haver assistit a més d’un espai puntual) i 50 
persones participants als espais continuats, de les quals, 12 eren majors 
de 60 anys.  

 

Programa de sensibilització i difusió de la convivència intercultural: 

• Nombre total d’accions de sensibilització i difusió de la convivència 
intercultural: 35 (8 hi han participat persones majors de 60 anys). 

• Nombre de participants a les accions de sensibilització i difusió de la 
convivència intercultural: 716 participacions* (98 majors de 60 anys). 
*Una persona pot haver assistit a més d’un espai puntual. 

 

Qualitat democràtica. 

 No tenen activitats adreçades al col·lectiu gent gran. S’ho plantejaran més 

endavant, ara no és prioritat. Incorporem en previsió de futur.  

 

Esports.  

 

2017-18 L'Ajuntament de Terrassa, a través dels Serveis d'Esports i de Salut 

Comunitària, impulsa un programa d'activitat física saludable, amb la finalitat de 

facilitar l'accés a la pràctica d'algun tipus d'activitat física a la població de la 

nostra ciutat: 

• Activitat física i salut (AFIS) per a  la gent gran. 

• Move & Dance per a la gent gran. 

• Programa d'activitats aquàtiques d’estiu: joves, persones adultes i gent 
gran, ensenyament i perfeccionament. 

 

Cultura.  
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 Estan  en contacte amb les entitats de la ciutat, gestionen el registre. No hi ha 

dades sobre la població major de 65 anys que hi participa. 

 

 

ÀMBIT DE FOMENT DE LA SALUT I EL BENESTAR SOCIAL. 

Servei/Secció: Polítiques d’habitatge. 

Tallers i materials sobre pobresa energètica. 

2015 Taula pobresa Energètica per diagnosticar situació. 

2016 Edició fulletó "les estafes comercials". 

Taller "desmuntant les factures del gas i la llum". Assistents: 50-60 persones. 

Xerrada "Paga menys i viu millor". Àgora Cultural Terrassenca. Assistents 100 

persones. 

 

2017 Cicle de "Paga menys i Viu Millor". 3 tallers específics per a gent gran jubilada i 

vídues. 

8 tallers dirigits a AAVV i gent gran continuant amb el cicle "Paga menys i Viu 

Millor". 

Servei/Secció: Salut comunitària. 

Taula Intersectorial Municipal de Salut. 

2015 14 reunions.  

2016 5 reunions i 2 projectes iniciats. 

2017 1 projecte iniciat. 

Espais Saludables a l’aire lliure. 

 Acció no iniciada. (Prevista 2018). 

Terrassa Ciutat Càrdio-Protegida. 

2015 42 DEA (29 fixes i 13 en cotxes patrulla policia), 17 cursos impartits. 

2016 46 cursos impartits. 

 

2017 21 cursos impartits. 

 

Promoció hàbits saludables. 

2015 Número de dones <60 anys que van participar a les activitats del Dia Mundial per 

la Salut: 190. 

2016 3 activitats organitzades, 190 persones. 85%, dones <60 anys. 

 

2017 Dades no disponibles. 

 

Servei/Secció: Ajuda Mútua. 

Sempre Acompanyats: Xarxa per a persones amb SND. 
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2015 25 persones ateses, 10 participen al programa, 15 entitats hi col·laboren. 

2016 139 casos detectats, 15 entitats hi col·laboren. 

  

2017 225 casos detectats, 53 entren al programa. 

Dinar/Sopar: Nadal Gran (Ajuntament + entitats) 

2015 112 persones. 

2016 95 persones. 

  

2017 75 persones. 

Accions de sensibilització sobre situacions de vulnerabilitat de la gent gran. 

2015 18 accions, 373 persones. 

 

2016 17 accions, 456 persones. 

2017 37 accions amb àmplia difusió als mitjans. Cobertura municipal. 

Servei/Secció: Inclusió social i desigualtats (Polítiques de gènere). 

Inclusió social dones en situació vulnerabilitat. 

2016 4 accions, amb una entitat i amb Polítiques de gènere ajuntament. 138 

persones. 

2017 Sense actuacions 

2018 Al mes d’abril hi ha 38 casos actius i s’han atès 50 persones. La previsió del 

2018 és que hi participin 100 persones.  

 

Participació de les dones. 

2015 Cinefòrum de la igualtat organitzat per Polítiques de gènere. 6 sessions,  559 

dones (70% són dones grans). 

2016 Cinefòrum. 5 sessions + 6 altres activitats, 2.136 dones. ( 70% són dones grans). 

2017 Sense activitat. Continua al 2018. 

SIAD, sobre les situacions de vulnerabilitat de la gent gran. 

2015 Nombre total de dones ateses: 1.032. 

4,5% majors de 65 anys 

2016 Nombre total de dones ateses: 1.049. 

5,1% majors de 65 anys 

2017 Nombre total de dones ateses: 928. 

4,5% majors de 65 anys 

Foment i reconeixement de les contribucions, sabers i experiència femenina. 

2015 Campanya 8 de març dedicada a "Els temps de les dones". 1448 dones.   

70% majors de 65 anys. 

2016 5 actuacions. 577 dones. 

70% majors de 65 anys 
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2017 No actiu. 

Servei/Secció: Serveis socials (Dependència). 

Recursos Atenció Primària 

2017 Persones amb Resolució de Grau:  

Grau I: 2.861,  

Grau II: 2.627,  

Grau III: 1.098.  

Total: 6.553 persones. 4.891 persones, són persones majors de 65 anys (74%). 

 

2018 GSAM, grups de suport d’ajuda mútua: 

18 participants (15 dones i 3 homes). 

Servei/Secció: Sindicatura de greuges. 

 Sense dades recents. Servei recuperat durant el 2018. No tenen recollides 

demandes/sol·licituds/queixes i altres segons l’edat.  

 

 

Servei/Secció: Oficina de capacitats diverses. 

Les dades no corresponen a persones amb discapacitat que han envellit, sinó persones que 

tenen més de 65 anys i que tenen el reconeixement de discapacitat cursat. 

2016 Persones amb reconeixement de discapacitat tramitat: 13.551 (37,86%). 

 

2017 Persones amb reconeixement de discapacitat tramitat: 14.125 (37,34%). 

 

Servei/Secció: Empresa, ocupació, innovació. 

Nou programa adreçat a empreses per destinar actuacions RSC per al repte Majors de 

80 anys i soledat. 

2018 Inici del programa. 

 

ÀMBIT D’ENTORNS PROPICIS I FAVORABLES. 

Servei/Secció: Mobilitat i transport. 

Pla de mobilitat 

2018 El PMU recull accions de conscienciació per evitar conflictes a la via pública amb 

les persones usuàries de bicicletes/motocicletes. 

Promoció prevista de la bicicleta elèctrica. 

Formació: Un viatge segur per a la gent gran. 

2016 1 curs, 12 persones.  

Tramitació T Blanca. (Títol transport d’ús il·limitat per a majors de 65 anys i segons renda). 

2015 13.207 

2016 12.659 
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2017 12.197 

Tramitació Targeta Tolerància. 

2015 1.699 (els majors de 65 anys no en tenen). 

2016 1.642. Per a majors de 65 anys: 906. 

2017 1.775. Per a majors de 65 anys: 934. 

Reserves d’estacionament. (Vora domicilis de majors de 65 anys amb targeta Tolerància) 

2015 221. Total actives: 650. 

2016 234. Total actives: 616. 

2017 230. Total actives: 581. 

Servei/Secció: Territori i Sostenibilitat. 

Accessibilitat (Millora dels passos deprimits). 

2015 44 passos. 

2016 64 passos. 

2017 47 passos. 

Servei/Secció: Polítiques d’Habitatge. 

Societat Municipal d’Habitatge. 

 Oferta de pisos d’HPO per a gent gran: 1 edifici a Sant Leopold amb 46 

apartaments. 

2015 Demandes d’HPO de persones de més de 65 anys: 76. 

2016 Demandes d’HPO de persones de més de 65 anys: 117. 

2017 Demandes d’HPO de persones de més de 65 anys: 105. 

Arranjaments: rehabilitació i adaptació funcional d’habitatges de persones majors de 65 

anys amb l'objectiu de millorar les condicions de seguretat. 

2015 66 pisos. 

2016 39 pisos. 

2017 56 pisos. 

Suport a les comunitats de veïns i veïnes. 

2015 215 atencions (dades generals, no desagregades per edats). 

2016 323 atencions (dades generals, no desagregades per edats). 
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2017 507 atencions (dades generals, no desagregades per edats). 
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Annex 3. Oferta externa 
 

ÀMBIT DE PARTICIPACIÓ I CONTRIBUCIÓ SOCIAL I CULTURAL DE LA GENT GRAN. 

ARA CORRO 

 • Concerts, espectacles, exposicions, visites culturals, cessió d'espais, 
servei de bar,..... 

 

ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS DE CA N’AURELI 

 • Participació al Programa Sempre acompanyats, dirigit a la gent gran, 
des d'on en fem difusió i participem de forma activa al GAS. 

• Mercat de les Puces, on molts dels participants són gent gran. Amb 
aquesta activitat potenciem l'apoderament de les persones que hi 
participen. 

 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN AMB EMPENTA DE LES ARENES 

 • Ioga, gimnàstica, memòria, Pilates per gent gran. 

• Xerrades de salut. 

• Festes d’entreteniment. 

• Jocs de taula i petanca. 

• Cursos: hort, informàtica, manualitats. 

 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN DEL BARRI DE CAN PALET 

 • Tallers Activa la memòria. 

ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DEL PARC DE SANT JORDI 

 • Tallers: Ball en Línia, Country, Zumba, Catañà, Anglès, Francès, 
Informàtica, Sardanes, Sevillanes, Bijuteria, Pintura, Manualitats, 
Patchwork, Ioga, Gimnàs, JIn Shin, Jiutsu, Billar, Rummikub, tallers de 
memòria. 

• Grup de Show, Concerts, Poesia, Ball, Cine, Audicions musicals, 
excursions d'un dia, sortides matinals culturals, excursions a peu, 
estades de més d'un dia , conferències, Marató de TV3, taller de teatre, 
representacions teatrals, etc. 

 

ASOCIACIÓN CULTURAL ANDALUZA - CASA DE ANDALUCÍA DE TERRASSA  

 • Actes de flamenc i de ball, majoritàriament per a persones grans. 

ASOCIACIÓN CULTURAL DE CASTILLA LA MANCHA DE TERRASSA 

 • Activitats culturals. 

• Viatges per conèixer Catalunya i Castilla La Mancha. 
 

AULA GRAN DE TERRASSA DE FORMACIÓ PERMANENT PER LA GENT GRAN 

 • Cursos de sessions acadèmiques de conferències i debats. 

• Sessions musicals amb una projecció comentada de fragments d'una 
peça musical. 
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• Sortides culturals visitant museus o edificis singulars i assistència a 
representacions teatrals. 

 

BiTer – EN BICI SENSE EDAT 

 • La gent gran forma en gran mesura part del voluntariat de l’entitat, per 
temps i disponibilitat, i també dels associats. 

• Activitats i pedalades pensades de manera transversal per petits i grans. 
• Activitat de En Bici Sense Edat: passejos amb aquella gent gran que ha 

perdut la capacitat de desplaçar-se per la ciutat de forma autonòmica, la 
nostra missió és tornar-los aquesta capacitat i la ciutat per unes hores. 

 

CASAL CÍVIC TERRASSA LA MAURINA 

 • Activitats de gimnàstica, ioga, taixí, zumba, country, taller de memòria, 
mandales, risoteràpia, musicoteràpia, manualitats, informàtica, boixets, 
labors, coral, xou. 

• Celebració de festes populars. 

• Conferències. 

• Activitats intergeneracionals. 

• Intercanvis i sortides culturals. 

• Serveis: cafeteria/menjador, perruqueria i podologia. 
 

CASTELLERS DE TERRASSA 

 • Jornada castellera anual a la Llar Sant Llàtzer. 

EL LLIBRE DE LA VIDA 

 • Tallers de Records de tota una vida. Aquest taller és una proposta 
d'estimulació cognitiva que ajuda a la gent gran a recordar, de manera 
natural, experiències passades amb la finalitat d'ajudar a millorar la seva 
capacitat  d'autoreconeixement, alhora que contribueix a mantenir la 
seva identitat i rememorar la seva vida. 

• Previsió d’incorporar tallers per recordar els oficis i les feines fetes. 

 

FUNDACIÓ ARXIU TOBELLA DE TERRASSA 

 • Conservació de la memòria de la ciutat. 

• Previsió d’activitats: Conferències, exposicions, presentacions de llibres, 
el llibre de l'any, etc. 

 

FUNDACIÓ ONCE 

 • Viatges socials concertats amb l’Inserso. 

• Viatges propis de l’entitat. 

• Tallers varis, etc. 
 

 

 

 

 

ÀMBIT DE FOMENT DE LA SALUT I EL BENESTAR SOCIAL. 
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ASSOCIACIÓ ALBA 

 • Atenció a persones grans amb un consum, sobretot d'alcohol cronificat i 
persones adultes que son consumidors crònics i que en uns anys 
formaran part del col•lectiu de gent gran. 

 

ASSOCIACIÓ DE PERSONES SORDES DE TERRASSA - APESOTE 

 • Previsió: taller de memòria i gimnàs adaptat. 

CÀRITAS ARXIPRESTAT DE TERRASSA 

 • Acompanyament a través de les parròquies de persones grans: metges, 
visites a domicili, etc. 

• Pagament de 2 T-Familiars, per 2 casos en atenció i acompanyament. 

• Espai de trobada amb activitats d'oci setmanals. 

 

CÀRITAS ARXIPRESTAT DE TERRASSA 

 • Acompanyament a través de les parròquies de persones grans: metges, 
visites a domicili, etc. 

• Pagament de 2 T-Familiars, per 2 casos en atenció i acompanyament. 

• Espai de trobada amb activitats d'oci setmanals. 

 

CLUB NATACIÓ TERRASSA 

 • Tonificació, aeròbic. 

CREU ROJA TERRASSA 

 • Envelliment saludable: salut constant. Taller de psicomotricitat i xerrades 
de promoció de la salut. 

• Programa d’atenció a persones grans amb funcions cognitives 
deteriorades(FCD): activitats grupals de prevenció. 

• Programa Bon tracte i prevenció del maltractament: xerrades de 
sensibilització. 

• Xarxa social per a persones grans Enred@’t: tallers, centre de contacte, 
acompanyaments individuals i xerrades de sensibilització. 

• Programa Sempre acompanyats, de suport a persones grans en situació 
de solitud no volguda. 

• Grups de suport a cuidadors/ores familiars. 

• Ajuda a domicili complementària: teleassistència domiciliària, 
teleassistència mòbil, localitzador personal i productes de suport. 

• Gestió del voluntariat i treball amb la comunitat. 

 

FUNDACIÓ AVAN 

 • Grups d’estimulació polivalent per a persones amb deteriorament 
cognitiu. 

• Programa específic pel Parkinson. 

• Programes de rehabilitació de manteniment. 

• Grups de vacances terapèutiques per a persones amb deteriorament 
cognitiu. 

 

 

FUNDACIÓ CATALUNYA LA PEDRERA 



 Diagnosi del Pla Estratègic de Gent Gran de Terrassa 
 

105 

 

 • Programa REMS, amb l’objectiu de la millora de la qualitat de vida i el 
benestar emocional de persones amb deteriorament cognitiu lleu o 
moderat, derivat de malalties neurodegeneratives (Alzheimer, 
Parkinson, …) ictus, o dèficits de memòria propis de l'envelliment. 

• Foment de teràpies no farmacològiques, amb l'objectiu de mantenir 
l'autonomia i les capacitats físiques i cognitives el màxim temps 
possible, oferint informació i suport a les famílies cuidadores. 

• Els participants accedeixen a serveis innovadors integrals, sota els 
principis de l'Atenció Centrada en la Persona. 

 

LA LLAR FUNDACIÓ – PRESIDENT TORRES FALGUERA 

 • Servei de Residència. 

• Centre de dia. 

• Apartaments adaptats. 

• Assistència a domicili. 

• Ortopèdia. 

• Restauració social. 

• Previsió: Fisioteràpia a Residència o Centre de dia. 
 

 

 

 

 

ÀMBIT D’ENTORNS PROPICIS I FAVORABLES. 

ASSOCIACIÓ PROU BARRERES ARQUITECTÒNIQUES 

 • Promoció d’una ciutat accessible/inclusiva que garanteixi la igualtat de 
drets i l'equitat d'oportunitats per a tothom. 

 

CCOO 

 • Xerrades sobre Pensions , Sanitat, i Salut.  

• Sortides de Lleure i Culturals. 

• Treballs de Poesia. 

• Cinema. 

• Assessorament Civil i Laboral , Reivindicacions i Defensa dels seus 
Drets... 

 

COMISSIÓ PER LES RESIDÈNCIES PÚBLIQUES I COHABITATGE SÈNIOR 

 • Actes i accions relacionats amb l'exigència de residències públiques i de 
cohabitatge per a gent gran. 
 

FEDERACIÓ D’ASSOCIACIONS DE VEÏNS DE TERRASSA 

 • Defensa de les pensions dignes, com a part del moviment per les 
pensions dignes de Terrassa. 

• Defensa de la construcció de residències públiques per a gent gran, 
com a part de la Comissió de les Residències Públiques. 

 

IAIO FLAUTES 

 • Activisme social. 

• Accions, actes, formació i difusió en favor de la justícia social i el bé 
comú, preferentment per a gent gran, però també per a la resta de la 
societat. 
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• Lluita per l'estat del benestar per a nosaltres, els nostres fills i nets. 

 

MAREA PENSIONISTA DE TERRASSA 

 • Actes informatius, concentracions i manifestacions. 

UNIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA UGT 

 Implicació en els següents temes relacionats amb la gent gran: 

• Pensions, recuperar el poder adquisitiu perdut. 

• Resoldre la situació de precarietat econòmica de la Gent gran, majoria 
de persones perceptores de les pensions de viduïtat, fonamentalment 
dones grans. 

• Participació d’ajuda a les persones. Dependència i l’Autonomia Personal 
i Serveis Socials, habitatge, etc. 

• A cada Congrés de la Gent Gran d´UGT (UJP), en el Pla d´Acció. 

• En Defensa De l´Estat del Benestar i Contra les Retallades. 

• Sumar esforços, concentracions i manifestacions que s´han produït al 
llarg d´aquest període. 

• Integració en diferents Plataformes. 

• Organització de xerrades, jornades i tallers arreu de Catalunya sobre 
pensions I dependència, el copagament, el dolor, la memòria, consells 
sobre seguretat pels membres del cos de Mossos d´Esquadra, així com 
de protecció a la llar per part del bombers, i de mobilitat, convivència i 
seguretat per part de la Guàrdia Urbana. 

• Participació en xerrades, jornades , fires d’oci I cultura, debats en 
matèria de violència de gènere, igualtat, autonomia personal, gent gran, 
ètica del cuidar, envellir en dignitat ... 

• Programes de formació de noves tecnologies , la informàtica bàsica i 
avançada, Internet i correu electrònic. 
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Annex 4. El repte 
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Gerència de Serveis de Benestar Social 

Recinte Mundet. Edifici Serradell Trabal, 4a planta 

Passeig de la Vall d’Hebron, 171 

08035 Barcelona 

www.diba.cat/benestar 

gs.benestars@diba.cat 


