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La Gent Gran: Marc General
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Atenció a la Gent Gran: Marc general

Ê Un dels fenòmens que caracteritza la dinàmica
de la població de les societats desenvolupades
és el procés d’envelliment, que dona com a
resultat un augment constant del contingent
de persones grans.
Ê Aquest increment de la població gran ve
acompanyat de dos fets, que fan evidenciar
més el seu impacte dins les poblacions, d’una
banda l’elevada esperança de vida i d’una altra
els baixos índexs de fecunditat.
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Atenció a la Gent Gran: Marc general

Ê L’increment de l’esperança de vida provoca
que cada cop hi hagi més persones d’edat
elevada i que les seves característiques siguin
més heterogènies (edat, estat de salut, situació
persona i social). No es pot considerar la gent
gran com un col·lectiu uniforme, on totes les
persones tenen les mateixes necessitats.
Ê Els baixos índexs de fecunditat suposen una
reducció del nombre de nens i joves, de forma
que el pes relatiu de la gent gran serà cada
vegada major dins el conjunt de la població.
Aquest fet, comporta també la progressiva
reducció del nombre de cuidadors.
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Atenció a la Gent Gran: Marc general

Ê La societat es troba davant un escenari marcat
per una població gran que augmenta
constantment i que té cada cop més pes
específic dins la població. A més, aquest
col·lectiu demandarà més serveis específics
que s’adaptin a característiques i situacions
diverses.
Ê En aquest sentit, les accions a desenvolupar
han d’anar dirigides a l’atenció de la gent gran
en la seva diversitat, tenint en compte que, en
molts casos, les persones més grans de 65
anys tenen cada cop més salut física i psíquica
i són persones autònomes i actives.
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Atenció a la Gent Gran: Marc general

Ê Serà necessari doncs, potenciar la presència
de la gent gran dins la societat i la vida
ciutadana a la vegada que crear serveis
específicament dissenyats per atendre les
seves necessitats concretes
Ê Aquestes accions han de ser fruit d’una
reflexió envers les necessitats de la població
gran, entenent la vellesa com un concepte
ampli i complex que requereix actuacions en
diferents àmbits: sanitat, economia, serveis
socials, ...
7

PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN DE MATARÓ

Tendències de les polítiques
socials en l’àmbit de la gent gran
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Tendències
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Ê Les polítiques socials per a la gent gran tenen
com a objectiu últim la plena integració de les
persones grans dins la societat.
Ê Actualment ens trobem amb un sistema de
pensions que, amb les pensions no
contributives, s’ha universalitzat. També s’ha
donat aquest fenomen en l'assistència
sanitària, que inclou un programa específic per
a persones que pateixen malalties cròniques.
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Tendències
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Ê Pel que fa al serveis socials, tant l’atenció
primària com el serveis especialitzats tenen en
la gent gran un col·lectiu al que han d’adreçar
un gran nombre d’actuacions.
Ê En aquest marc, les polítiques dels governs
locals prenen un creixent protagonisme. En
primer lloc degut a que el benestar de les
persones grans té en el seu entorn més
proper, el municipi, la seva aplicació
quotidiana. En segon lloc perquè és a
l’administració més propera, on habitualment
s’adrecen les demandes dels ciutadans.
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Tendències

Ê Així doncs, les polítiques de serveis que es
desenvolupen als municipis, han de tendir a:

PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN DE MATARÓ

Ê Afavorir la participació social i la promoció de les
persones grans dins la ciutat
Ê Incrementar els serveis al municipi
Ê Cohesionar i donar coherència a l’oferta pública i
privada de la ciutat– tant la mercantil com la social -
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La gent gran a la ciutat de Mataró
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Evolució de la població major de 65 anys


L’envelliment de la població és una tendència que s’està
donant a tot Catalunya, el nombre de persones grans
augmenta constantment de forma que la proporció de
persones amb més de 65 anys és cada vegada major.



A la ciutat de Mataró, també és aquesta la tendència que
marca l’evolució de la població.
EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 65 ANYS A MATARÓ, 1981 - 2002
1981
1986
1991
1996
2002
65-69
3161
3438
4211
4592
4926
70-74
2461
2848
3088
3932
4252
75-79
1781
2104
2387
2566
3468
80-84
992
1371
1490
1813
2043
85-89
382
617
814
985
1181
90-94
126
153
256
471
462
95 i més
24
24
47
92
115
Tot. Pobl 65 i +
8927 10555 12293
14451 16447
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1 de gener
de 2002 (Ajuntament de Mataró) i dades de la pagina web de l'Idescat
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L’increment de la població més gran ha estat progressiu i està
molt per sobre del creixement que, dins el mateix període, ha
tingut la població total.



En els darrers 20 anys (1981-2002) la població total de
Mataró ha crescut un 12,79%, mentre que la de més de 65
anys s’ha incrementat en un 84,2%, el que apunta a un
envelliment de la població i a la no renovació de les
generacions més joves.

Població + 65
Població total
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1986

1991

Font: elaboració pròpia

1996

2002
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A l’actualitat a Mataró hi ha un total de 16447 persones amb
més de 65 anys, el que suposa un 15% de la població total.



Aquest alt percentatge de gent gran, és una característica del
procés d’envelliment que afecta a totes les poblacions de les
societats desenvolupades. Com a exemple, podem comparar
les xifres de població major de 65 anys del municipi amb les
del conjunt de la comarca, les província de Barcelona i les de
Catalunya, referents a l’any 1999.

17,5

Catalunya
17,1

Provincia de Barcelona
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Maresme

14,8

Mataró

14,8
Font: elaboració pròpia
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Tant a Mataró com al conjunt del Maresme, hi havia en l’any
1999 un 14,8% de població major de 65 anys, mentre que els
percentatges de la província de Barcelona i de Catalunya,
superaven el 17%. Podem dir doncs, que la població de
Mataró tendeix com la del conjunt de Catalunya a
l’envelliment, encara que amb percentatges més baixos.



En quant a les perspectives de futur, els estudis preveuen que
el percentatge de població major de 65 anys segueixi
augmentant. Si observem les següents projeccions de
població veiem com a l’any 2010 la població gran tindrà un
major pes dins la població total.
1999
14,8

16,2

Mataro
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14,8

2010
15,9

Maresme

17,1
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Catalunya

Font: “Proposta d'activació del servei d’atenció domiciliària a l’àrea d’influència de
Mataró”, Ajuntament de Mataró
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Població major de 65 anys per sexe
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El 59.1% de les persones majors de 65 anys de Mataró són
dones i el 40.9% d’homes.
POBLACIÓ MAJOR DE 65 ANYS A MATARÓ, 2002
% sobre tot. Pobl.
Homes Dones
No.
65-69
2288
2638
4926
4,5%
70-74
1844
2408
4252
3,9%
75-79
1401
2067
3468
3,2%
80-84
698
1345
2043
1,9%
85-89
350
831
1181
1,1%
90-94
113
349
462
0,4%
95 i més
28
87
115
0,1%
Tot. Pobl 65 i + 6722
9725
16447
15,0%
Tot. Pobl.
54239 55137 109376
Font:Estudi de la Població de Mataró 1 de gener de 2002 (Ajuntament de Mata



Aquesta superioritat del nombre de dones, és una
característica pròpia de la població més gran, ja que a la
distribució per sexes del conjunt de la població els
percentatges estan més igualats, les dones són un 50,4% i els
homes un 49,6%.
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D’altra banda la distribució per sexe dels grups d’edat per
sobre dels 65 anys, mostra com a mesura que l’edat
augmenta el percentatge de dones creix.

Població de 75 a 84 anys
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Població de 65 a 74 anys

HOMES
38,1%

HOMES
45,0%

DONES
55,0%

DONES
61,9%

Població de 85 a 94 anys

Població de 95 anys i més

HOMES
24,3%

HOMES
28,2%

DONES
71,8%
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DONES
75,7%
Font: elaboració pròpia
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Població major de 65 anys per barris
Les dades per barris mostres com l’increment de la població
major de 65 anys ha estat generalitzat a tot el territori, ja que
el nombre de persones grans ha augmentat a tot Mataró.
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIO MJOR DE 65 ANYS PER DISTRICTE, 1996-2002
1996 2002
Centre
705
721
Eixample
4446 4886
Palau - Escorxadors
796
914
Rocafonda
1406 1536
Vista Alegre
238
388
Molins Torner
721
866
Cirera
730
987
La Llàntia
235
312
Cerdanyola Nord
1482 1743
Cerdanyola Sud
1676 1930
Peramàs
1276 1497
Pla d'en Boet
535
667
Total Mataró
14246 16447
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1 de gener de
2002 (Ajuntament de Mataró) i dades de la pagina web de l'Idescat

Malgrat que s’hagi donat un creixement del nombre de
persones majors de 65 anys en tot el territori, és necessari
remarcar que el seu pes relatiu dins el conjunt de la població
no és sempre el mateix. Hi ha barris que compten amb un
percentatge de població gran molt superior a d’altres tal i com
veiem a la taula següent.
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% POBLACIO MAJOR DE 65 ANYS PER DISTRICTE, 2002
POBL TOT POBL + DE 65 % POBL + 65

Centre
Eixample
Palau - Escorxadors
Rocafonda
Vista Alegre
Molins Torner
Cirera
La Llàntia
Cerdanyola Nord
Cerdanyola Sud
Peramàs
Pla d'en Boet
Total Mataró

3401
25078
5710
10121
6861
6014
6639
3301
14840
13747
7973
5691
109376

721
4886
914
1536
388
866
987
312
1743
1930
1497
667
16447

21,2%
19,5%
16,0%
15,2%
5,7%
14,4%
14,9%
9,5%
11,7%
14,0%
18,8%
11,7%
15,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1 de gener de 2002 (Ajunt. de Mataró)
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La Gent Gran a la ciutat de Mataró



Les diferències entre els percentatges de gent gran per barris
són importants, tenim des de Vista Alegre que compta amb un
5,7% de majors de 65 anys fins al Centre amb un 21,2%.



Partint de que la mitjana de Mataró és d’un 15% de població
major de 65 anys, podem establir tres perfils de barris
diferenciats;
o Els que tenen un percentatge de població gran que està al voltant
de la mitja de la ciutat, com ara Palau-Escorxadors (16%),
Rocafonda (15.2%), Molins-Torner (14,4%), Cirera (14,9%) i
Cerdanyola Sud (14%)
o El barris envellits, que tenen un percentatge que supera de forma
destacada la mitjana de Mataró; el Centre (21,2%), Eixample
(19,5%) i Peramàs (18.8%)
o Els barris joves, que compten amb un percentatge inferior a la
mitjana de la ciutat: Cerdanyola Nord i Pla d’En Boet (tots dos
amb un 11,7%), La Llàntia (9,5%) i especialment Vista Alegre
(5,7%)
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5,70%

VISTA ALEGRE

9,50%

LA LLÀNTIA

11,70%

PLA D'EN BOET

11,70%

CERDANYOLA NORD

14,00%

CERDANYOLA SUD

14,40%

MOLINS-TORNER

14,90%
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CIERRA

15,00%

MATARÓ

15,20%

ROCAFONDA

16,00%

PALAU-ESCORXADORS

18,80%

PERAMÀS

19,50%

EIXAMPLE

21,20%

CENTRE

Font: elaboració pròpia



Així doncs, a la ciutat de Mataró hi ha zones que estan més
envellides que d’altres, un fet comú a les ciutats, on al casc
antic i als barris amb més anys es concentra una major
proporció de gent gran, mentre que els barris amb població
més jove són els de més recent construcció.
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Per obtenir una nova dada sobre les característiques de la
població gran de Mataró, hem de fixar-nos en com és la seva
distribució per barris, ja que així veurem si a la ciutat hi ha
zones on es concentra la major part de la gent gran.
DISTRIBUCIÓ DE LA POBLACIÓ MAJOR DE 65 ANYS PER BARRI, 2002
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Centre
Eixample
Palau - Escorxadors
Rocafonda
Vista Alegre
Molins Torner
Cirera
La Llàntia
Cerdanyola Nord
Cerdanyola Sud
Peramàs
Pla d'en Boet
Total Mataró

POB > 65

%

721
4886
914
1536
388
866
987
312
1743
1930
1497
667
16447

4,4%
29,7%
5,6%
9,3%
2,4%
5,3%
6,0%
1,9%
10,6%
11,7%
9,1%
4,1%
100,0%

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1 de gener de
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29,70%

Font: elaboració pròpia
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5,2%
4,10%
Pla d'en
Boet

7,3%
9,10%
Peramàs

11,7%
11,70%
Cerdanyola
Sud

3,0%
1,90%

6,1%
6,00%
Cirera

La Llàntia

5,3%
5,30%
Molins
Torner

2,4%
2,40%
Vista Alegre

9,3%
9,30%
Rocafonda

Palau Escorxadors

Eixample

3,1%
4,40%

5,2%
5,60%

POBLACIÓ + 65

13,6%
10,60%

POBLACIÓ TOTAL

Cerdanyola
Nord

22,9%

És molt important tenir en compte que la distribució de gent
gran per barris, s’ha d’estudiar en comparació a la distribució
de la població total, ja que això ens permetrà veure si les
concentracions de gent gran coincideixen o no amb
concentracions de població total.

Centre
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Observant la distribució de la població total conjuntament
amb la de la població gran, podem destacar:
o Que hi ha uns barris on la proporció de gent gran és superior
a la de població total: Centre, Eixample i Peramàs, i que aquest
barris són els que tenien un major percentatge de població major
de 65 anys
o Que hi ha altres baris on la proporció de gent gran és inferior
a la de població total: La llàntia, Cerdanyola i Pla d’En Boet, i
que aquests barris formaven part del grup que abans hem
denominat barris joves degut als seus baixos percentatges de
població major de 65 anys
o Que el major nombre de barris compten amb una proporció de
gent gran igual o mol similar a la de la població total:PalauEscorxadors, Vista Alegre, Rocafonda, Molins-Torner, Cirera i
Cerdanyola Sud.
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Taxa de masculinització


Ta i com ja s’havia comentat, la major part de la població
major de 65 anys de Mataró són dones. Un fet que és comú
en el conjunt de les poblacions i que és degut a la seva
superior esperança de vida davant els homes.



La taxa de masculinització (nombre d’homes per cada 100
dones) de la població total es troba un 98,4, mentre que en
els majors de 65 anys és 69,1.
TAXA DE MASCULINITZACIÓ DE LA GENT GRAN DE MATARÓ 2002
Homes Dones
H/D
65-69
2288
2638 86,7
70-74
1844
2408 76,6
75-79
1401
2067 67,8
80-84
698
1345 51,9
85-89
350
831 42,1
90-94
113
349 32,4
95 i més
28
87 32,2
Tot. Pobl 65 i +
6722
9725 69,1
Tot. Pobl.
54239
55137 98,4
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Font:Estudi de la Població de Mataró 1 de gener de 2002 (Ajuntament de Mataró)

A més de la taxa de masculinització conjunta de la població
major de 65 anys, és important observar atentament les
seves variacions dins els diferents grups d’edat. Ja que si bé a
la població de 65 a 69 anys la taxa és situa en 86,7, en la de
80 a 84 està en un 51,9 i en la de més de 95 en un 32,2.
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86,7
76,6

67,8
51,9
42,1

65-69

70-74

Font: elaboració pròpia
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75-79

80-84

85-89

32,4

90-94

32,2

95 i més

La Gent Gran a la ciutat de Mataró
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Índex d’envelliment


A Mataró l’índex d’envelliment es situa en el 102.8, amb un
increment 15,8% respecte l’any 1996. Aquest augment ens
mostra com la població de 65 anys creix progressivament
mentre que la població de 15 anys i menys tendeix a minvar.



L'índex d’envelliment ve directament lligat a la reducció
constant de la natalitat, que comporta un descens del
col·lectiu de joves i nens i per tant un increment del pes de la
gent gran en el conjunt de la població.
EVOLUCIÓ DE L'ÍNDEX D'ENVELLIMENT A MATARÓ, 1996-2002
1996
2002
Població < 15
16609 15997
Població > 65
14451 16447
Index. Env.
87,0
102,8
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1 de gener de 2002 (Aj de Matataró) i
l'Estudi La Gent Gran a la Ciutat (Aj de Mataró, Servei de Serveis Socials, 1998)
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Les dades per barris mostren com hi ha importants diferencies
entre uns i altres, ja que com s’ha comentat amb anterioritat
a Mataró hi ha un sèrie de zones més envellides, és el cas del
Centre (168.5), l’Eixample (143,9) i Peramàs(139.9). Pel
contrari, els barris amb menor índex d’envelliment són Vista
Alegre (30.2) i la Llàntia (57.0)
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ÍNDEX D'ENVELLIMENT PER DISTRICTE, 2002
Centre
Eixample
Palau - Escorxadors
Rocafonda
Vista Alegre
Molins Torner
Cirera
La Llàntia
Cerdanyola Nord
Cerdanyola Sud
Peramàs
Pla d'en Boet
Total Mataró

POB < 15

POB > 65

IND. ENV.

428
3395
847
1440
1286
843
866
547
2364
2128
1070
790
15997

721
4886
914
1536
388
866
987
312
1743
1930
1497
667
16447

168,5
143,9
107,9
106,7
30,2
102,7
114,0
57,0
73,7
90,7
139,9
84,4
102,8

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1 de gener de 2002 (Ajunt. de Mataró)
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Índex de sobreenvelliment


L’índex de sobreenvelliment ens dona informació del pes de
població major de 85 anys sobre el conjunt de la població
gran.



A Mataró es situa actualment en un 10.71 davant el 10.69 de
l’any 1996, el que suposa que en aquest temps no s’han
donat importants canvis en la proporció de població
sobreenvellida.
EVOLUCIÓ DE L'ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT A MATARÓ, 1996- 2002
> 65 anys
> 85 anys

1996
14.451
1.548
10,71%

2002
16.447
1.758
10,69%

Índex Sobreenv.
Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de
Mataró a 1 de gener de 2002 (Ajunt. de Mataró)



On si trobem importants diferències, és en estudiar l’índex
d’envelliment per barris, que com es pot observar ens ajuda a
confirmar les tendències apuntades en parlar de l'índex
d’envelliment.

30
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ÍNDEX DE SOBREENVELLIMENT PER DISTRICTE, 2002
Centre
Eixample
Palau-Escorxador
Rocafonda
Vista Alegre
Molins-Torner
Cirera
La Llàntia
Cerdanyola Nord
Cerdanyola Sud
Peramàs
Pla d'en Boet
Mataró

Pob.> 65 anys

Pob. > 85 anys

Índex sobreenv.

721
4.886
914
1.536
388
866
987
312
1.743
1.930
1.497
667
16.447

99
638
95
142
36
70
76
28
155
137
226
56
1.758

13,73
13,06
10,39
9,24
9,28
8,08
7,70
8,97
8,89
7,10
15,10
8,40
10,69

Font: Elaboració pròpia a partir de les dades de l'Estudi de la Població de Mataró a 1
de gener de 2002 (Ajunt. de Mataró)



Els barris que tenen un índex de sobreenvelliment més alt són
Peramàs, el Centre i l’Eixample, situant-se per sobre de la
mitjana de la ciutat.



En l’altra banda, els barris que tenen un índex de
sobreenvelliment més baix són: Cerdanyola Sud, Cirera,
Molins Torner i Pla d’En Boet.
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Nuclis familiars
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Els nuclis familiars formats per la gent gran de Mataró són
majoritàriament d’una (21.1%) o dues persones (44.5%), si
bé, també hi ha un important nombre de persones grans que
conviuen amb dues o més persones (34.4%).

DIMENSIÓ DELS NUCLIS FAMILIARS DE LA POBLACIÓ DE 65 I MÉS ANYS, 2002
Viu sól
HOMES
DONES
TOTAL
POBLACIÓ +65

Conviu amb 1
persona

Conviu amb 2
persones

Conviu amb 3
persones

Conviu amb més
de 3 persones

Total

656
2.809

9,8%
28,9%

3.531
3.839

52,5%
39,5%

1.428
1.404

21,2%
14,4%

528
647

7,9%
6,7%

579
1.026

8,6%
10,6%

6.722
9.725

3.465

21,1%

7.370

44,8%

2.832

17,2%

1.175

7,1%

1.605

9,8%

16.447

Font: Ajuntament de Mataró



A les dades sobre nuclis familiars, és important observar dos
aspectes clar: les diferencies entre dones i homes i, les
diferencies per grups d’edat.
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 Quant observem les diferencies per sexe, veiem que:
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o El percentatge més alt dels homes (52,6%) viu amb una
altra persona, seguit dels que conviuen amb dues
persones (21,2%), el que viuen sols (9,8%), els que
conviuen amb tres persones (7.9%) i els que ho fan amb
més de tres (8.6%).
o Les dones per la seva part, acostumen a viure amb una
altra persona –39,5%- o soles –28.9%- i en menor
nombre viuen amb dues (14.4%), tres (6.7%) oi més
persones (10.6%).
AMB 3
PERS
7,8%

AMB 2
PERS.
21,2%
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AMB MÉS
DE 3
8,6%

HOMES

VIU SOL
9,9%

AMB 3
PERS
6,7%
AMB 2
PERS.
14,4%
AMB 1
PERS.
52,5%

AMB MÉS
DE 3
10,6%

DONES

VIU SOL
28,9%

AMB 1
PERS.
39,5%

NUCLIS FAMILIARS DE LES DONES PER GRUPS D'EDAT, 2002
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Viu sola
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 i més
Total

Nombre
451
674
723
521
314
107
19
2.809

%
16,1%
24,0%
25,7%
18,5%
11,2%
3,8%
0,7%
100%

Conviu amb més
Conviu amb 1
Conviu amb 2
Conviu amb 3
Total
de 3 persones
persona
persones
persones
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
1.258
32,8%
564
40,2%
192
29,7%
173
16,9%
2.638
1.124
29,3%
320
22,8%
113
17,5%
177
17,3%
2.408
812
21,2%
206
14,7%
111
17,2%
215
21,0%
2.067
403
10,5%
131
9,3%
93
14,4%
197
19,2%
1.345
158
4,1%
111
7,9%
99
15,3%
149
14,5%
831
67
1,7%
56
4,0%
31
4,8%
88
8,6%
349
17
0,4%
16
1,1%
8
1,2%
27
2,6%
87
3.839
100%
1.404
100%
647
100%
1.026
100%
9.725

Font: Ajuntament de Mataró

NUCLIS FAMILIARS DELS HOMES PER GRUPS D'EDAT, 2002
Viu sól
65-69
70-74
75-79
80-84
85-89
90-94
95 i més
Total

Nombre
161
153
152
95
63
27
5
656

Font: Ajuntament de Mataró
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%
24,5%
23,3%
23,2%
14,5%
9,6%
4,1%
0,8%
100%

Conviu amb 1
Conviu amb 2
Conviu amb 3
Conviu amb més
Total
persona
persones
persones
de 3 persones
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
%
Nombre
1.024
29,0%
672
47,1%
265
50,2%
166
28,7%
2.288
1.078
30,5%
374
26,2%
102
19,3%
137
23,7%
1.844
834
23,6%
210
14,7%
81
15,3%
124
21,4%
1.401
394
11,2%
101
7,1%
39
7,4%
69
11,9%
698
158
4,5%
48
3,4%
27
5,1%
54
9,3%
350
35
1,0%
16
1,1%
13
2,5%
22
3,8%
113
8
0,2%
7
0,5%
1
0,2%
7
1,2%
28
3.531
100%
1.428
100%
528
100%
579
100%
6.722
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Si observem les dades segons edat, veiem com hi ha
diferències importants entre uns grups i altres. Quan les
persones es fan més grans, es donen canvis en la salut, la
situació personal, el grau d’autonomia, etc., aquests canvis
comporten transformacions en l’estructura del nucli familiar:
o Les persones de 65 a 79 anys acostumen a viure amb una altra
persona, suposem que la seva parella. En aquestes edats també
hi ha un grup important de persones que viuen soles o amb dues
persones més.
o Entre els 80 i els 89 anys hi ha cada cop menys gent que viu en
parella, moltes persones han enviduat, i cada cop més persones
que viuen soles.
o Entre la gent més gran, de 90 i més anys, els percentatges més
elevats són els de les persones que viuen amb més de tres
persones, suposem que molts d’ells viuen amb la família o en
centres residencials. També destaquen els percentatges de
persones que viuen soles.
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RESUM DE LES DADES –Total Mataró
Població + 65 anys
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% sobre el total de la població

Taxa de masculinització

Índex d’envelliment
Índex de sobreenvelliment

Total

Homes

Dones

16447

6722

9725

15%

12.4%

17.6%

Població total

98.4

Població + 65 anys

69.1

102.8
44.2
Total

Homes

Dones

% població + 65 anys que viu sola

21%

9.6%

28.9%

% població + 75 anys que viu sola

27.8%

12.8%

36%
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RESUM DE LES DADES – Barris
Població
+ 65
anys

% Població
+ 65 anys

Distribució
població +
65 anys

Índex
Envelliment

Índex
Sobreenvelliment

721

21.2%

4.4%

168.5%

49,1%

4886

19.5%

29.7%

143.9%

48,4%

914

16%

5.6%

107.9%

43,7%

1536

15.2%

9.3%

106.7%

45,5%

Vista Alegre

388

5.7%

2.4%

30.2%

36,9%

Molins Torner

866

14.4%

5.3%

102.7%

40,9%

Cirera

987

14.9%

6%

114%

35,1%

La Llàntia

312

9.5%

1.9%

57%

39,1%

Cerdanyola Nord

1743

11.7%

10.6%

73.7%

42,4%

Cerdanyola Sud

1930

14%

11.7%

90.7%

41,0%

Peramàs

1497

18.8%

9.1%

139.9%

46,8%

Pla d'en Boet

667

11.7%

4.1%

84.4%

38,5%

Total Mataró

16447

15%

100%

102.8%

44,2%

Centre
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Eixample
Palau - Escorxadors
Rocafonda
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CONCLUSIONS


A Mataró hi ha un total de 16447 persones, el que suposa un 15% de
la població total



En l’any 2010, es preveu que el percentatge de població amb més de
65 anys sigui d’un 16,2% (20163 persones)



El 59,1% dels majors de 65 anys són dones



Els barris que compten amb una major proporció de gent gran són el
Centre (21,2%), Eixample (19,5%) i Peramàs (18.8%)



La taxa de masculinitzacío de la població major de 65 anys és de 69.1
i en la població major de 85 anys arriba al 42,1



L’índex d’envelliment de Mataró a l’any 1996 era de 87 i a l'any 2002
de 102.8
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Al barri del Centre, l´índex d’envelliment es de 168,5 mentre que a
Vista Alegre es de 30.2



L’índex de sobreenvelliment a l’any 1996, a Mataró, era de 40.1 i al
2002 és de 44.2



Hi ha un 44,8% de la població major de 65 anys que viu amb una
altra persona i un 21,1% que viu sola



Dins les dones majors de 65 anys hi ha un 28,9% que viuen soles
mentre que entre els homes és un 9,9%
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Serveis per a la Gent Gran

Serveis per la gent gran
• Serveis i prestacions de i promoció i participació social
• Serveis municipals d’atenció a la gent gran:
• Serveis d’atenció primària
• Serveis d’atenció especialitzada

• Altres serveis (no municipals)
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Serveis per a la Gent Gran

Serveis i prestacions per la
promoció i participació social
•
•
•
•
•
•
•
•
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Consell Municipal de la Gent Gran
Activitats culturals
Educació viària, prevenció i civisme
Activitats físiques
Carnet Blau
Calendari per a la gent gran
Convenis i subvencions amb entitats de gent gran
Casals de la gent gran
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Consell Municipal de la Gent
Gran
 És el màxim òrgan de participació de la gent
gran a la ciutat, creat per l’Ajuntament de
Mataró.
 Els seus objectius principals són coordinar i
organitzar conjuntament les activitats per a la
gent gran de la ciutat, promovent així la
participació democràtica de les persones,
associacions, entitats i serveis que tracten
qüestions relacionades amb les persones
grans de Mataró .
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Consell Municipal de la Gent
Gran

 El Consell està format per les entitats i serveis
que treballen amb temes de gent gran a la
ciutat. Funciona en plenari, Comissió
permanent i Comissions de treball
 Els membres del Consell, representen a les
següents entitats:
o

Associacions i entitats de la ciutat relacionades amb temes de gent gran,
inclosos els Casals de gent gran.

o

Establiments residencials i de serveis que presten la seva atenció a la gent
gran en l’àmbit de la ciutat.

o

Organitzacions sindicals més representatives.

o

Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell Comarcal del Maresme.

o

Una persona per cada grup municipal constituït
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Consell Municipal de la Gent
Gran
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 Les comissions de treball dins el consell són:
o Comissió de Voluntariat
o Comissió de Qualitat de Vida
o Comissió de Memòria Històrica
o Comissió de Cultura i Festes
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Activitats culturals
 A Mataró s’organitzen, des de l’Institut
Municipal d’Educació i l’Institut de Promoció
Econòmica, diferents cursos i activitats
educatives dirigides a la gent gran.
 L’objectiu d’aquestes activitats és oferir
informació i formar a les persones grans en
relació a temes que siguin del seu interès,
com ara l’aprenentatge de les noves
tecnologies o cursos alfabetització.
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Activitats culturals
 A la ciutat també hi ha una àmplia oferta per a
la formació a través del Centres de Formació
d’Adults, en els quals s’imparteixen cursos de
diferents temàtiques (idiomes, informàtica,
etc.). El Centres de Formació d’Adults que hi
ha a Mataró són:
• Centre de Formació d'Adults Alarona
• Centre de Formació Can Noé
• Centre de Formació d'Adults Els Tarongers
• Centre de Formació d’Adults Can Marfà
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Educació viària, prevenció i
civisme
 La Policia Local de Mataró ofereix a les entitats
de gent gran que ho sol·licitin, xerrades per
fomentar la seguretat i la prevenció de la gent
gran en tot els àmbits: habitatge, via pública,
...
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Activitats físiques
 Les persones grans poden gaudir de diferents
activitats esportives especialment pensades
per a elles. El seu objectiu és fomentar la
pràctica de l’esport entre la gent gran, per tal
d’aconseguir una millora i manteniment de les
seves condicions físiques.
 Aquestes activitats són organitzades pel
Patronat Municipal d’Esports i amb la
col·laboració dels casals de gent gran, centres
cívics i instal·lacions esportives municipals.
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Carnet Blau
 És un document tramitat per l’Ajuntament
que acredita a la gent gran amb menys
recursos per: viatjar gratuïtament al transport
urbà; aconseguir descomptes en espectacles,
activitats culturals i esportives i l’exempció o
reducció d’impostos.
 Actualment són usuaris del carnet blau unes
5.317 persones.
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Calendari per a la gent gran
 Cada any des de l’Ajuntament de Mataró,
s’edita una guia en format de calendari que
conté informació sobre els recursos per a les
persones grans que hi ha a la ciutat i sobre
prevenció per a la millora de la seva qualitat
de vida.
 Aquesta guia es fa arribar a les llars de
Mataró, on segons el padró, viu alguna
persona major de 65 anys.
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Convenis i subvencions amb
entitats de gent gran
 L’Ajuntament destina anualment, una part del
pressupost a subvencionar les activitats que
desenvolupen les associacions de gent gran de
la ciutat.
L’objectiu és fomentar les activitats per a la
gent gran, potenciant la seva ocupació i
participació en les activitats de la ciutat,
donant suport a la iniciativa privada sense
afany de lucre.
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Casals de la Gent Gran
 A Mataró existeixen 5 Casals de Gent Gran
municipals situats als barris de Cerdanyola, La
Llàntia, El Parc, Cirera i Molins, que són
gestionats pels Serveis Socials Municipals.
 Aquests Casals, són centres de lleure diürns
que tenen per objectiu fomentar la relació, la
convivència i la participació de la gent gran de
la ciutat.
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Serveis per a la Gent Gran

Serveis municipals d’atenció a la
gent gran
• Serveis socials d’atenció primària
• Agència Municipal de la Gent Gran i les dependències:
– Informació i gestió de recursos
– Servei de Valoració i tractament

• Serveis d’atenció domiciliària
• Programa d'atenció a persones de més de 80 anys
• Serveis d’atenció especialitzada
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Serveis socials d’atenció
primària
 Al municipi de Marató hi ha un total de 5
UBASP repartits en el territori, que són el punt
d’entrada per als ciutadans a la xarxa bàsica
de serveis socials.
 Els UBASP estan atesos per professionals de
l’assistència social.
 També amb caràcter general:
o OFIAC – Oficina d’Atenció Ciutadana
o Telèfon d’informació Municipal
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Agencia Municipal de la gent
gran i les dependències
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 Servei d’informació i orientació especialment
dirigit a les persones grans.
 Aquest servei està atès per assistents socials i
té com a objectiu oferir:
o Informació i gestió de serveis
o Valoració i tractament a persones que pateixen
mancances socials i necessiten millorar la seva
situació personal o familiar
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Serveis d’atenció
domiciliària

 Es tracta d’un conjunt de serveis que es
presten a la llar de persones o famílies que
tenen mancances d’autonomia que no els
permeten realitzar per si mateixes les tasques
habituals de la vida quotidiana i per tant,
requereixen que l’atenció es faci al seu
domicili.
 Aquest servei s’ofereix gratuïtament o sota la
modalitat de copagament mitjançant el xecservei.
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Serveis d’atenció
domiciliària
 Els serveis de suport domiciliaris que
s’ofereixen a la ciutat de Mataró són:
• Servei Suport personal
• Teleassistència
• Auxiliars de la llar
• Àpats a domicili
• Ajudes tècniques
• Bugaderia a domicili
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• Transport adaptat
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Programa d’atenció a
persones de + de 80 anys
 Consisteix en la prestació de serveis de suport
domiciliari a persones més grans de 80 anys
mancades d’autonomia personal i amb
escassos recursos per tal de facilitar el
manteniment en el seu domicili.


Els serveis que s’ofereixen són:
• Ajuda a domicili
• Auxiliar de la llar
• Teleassistència
• Ajuts tècnics
• Transport adaptat
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• Bugaderia a domicili
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Residències
 A Mataró hi ha la residència municipal Sant
Josep, una llar residencial destinada a les
persones grans de la ciutat que pateixen
mancances personals, familiars, econòmiques i
d’habitatge.
 La residència disposa d’un total de 60 places,
50 de les quals són vàlides i 10 assistides.
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Serveis Socio Sanitaris
 Els serveis socio-sanitaris van dirigits a persones que
pateixen malalties cròniques, agudes, limitacions
físiques, soledat i que per tant, necessiten ajut i
atencions especials.
 A Mataró existeix un servei públic que proporciona
atenció socio-sanitària:
• L’Antic Hospital de Sant Jaume (CSM, Consorci Sanitari del Maresme),
que ofereix atenció residencial
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Serveis per a la Gent Gran

Altres serveis (no municipals)
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 A Mataró també existeix una oferta de
recursos i serveis no municipals de titularitat
privada destinats a la gent gran.
 Aquests serveis poden diferenciar-los entre els
següents tipus:
o Associacions i entitats
o Casals de Gent Gran
o Residències
o Serveis sanitaris
o Serveis socio-sanitaris
o Serveis d’ajuda a domicili
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Associacions i entitats
 Hi ha un conjunt d’entitats i associacions a
Mataró que estan formades per gent gran de
la ciutat. Realitzen fonamentalment activitats
dirigides a les persones grans, però també fan
accions obertes a la resta de la població i
participen en la vida activa de la ciutat.
 Aquestes entitats formen part del Consell
Municipal de la Gent Gran i són les següents:
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Associacions i entitats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Associació de Gent Gran Jaume Terrades
Assemblea Local de Creu Roja
Associació de Familiars Alzheimer Barcelona - Delegació Maresme
Associació de Gent Gran La Gatassa
Associació de Veïns de Rocafonda – Vocalia de Gent Gran
Associació de Jubilats I Pensionistes del Maresme – UDP
Associació Jubilats i Pensionistes d’UGT del Maresme
Aules Sènior de Mataró
Fundació d’ors
Fundació El Maresme
Fundació Suport
Patronat Local de la Vellesa de Mataró
Sindicat Comarcal Pensionistes i Jubilats del Maresme, CCOO
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Casals de gent gran
 A Mataró hi ha sis Casals de Gent Gran, que
complementen l’oferta municipal. La titularitat
d’aquests centres és: pública en el cas del
Casal de Gent Gran de la Generalitat; i
privada, iniciatives de fundacions de Caixes
d’Estalvi.
• Casal de Gent Gran de Mataró, Generalitat de Catalunya
• Casal d’Avis de Cerdanyola de Caixa Laietana
• Casal d’Avis del Mercat de Caixa Laietana
• Casal d’Avis del Palau Cerdanyola de Caixa Laietana
• Club Jubilats Sant Jordi de Caixa Catalunya
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Residències
 L’oferta de residències per a gent gran que
existeix a Mataró correspon quasi en la seva
totalitat a la iniciativa privada. De les tretze
residències, només dues són de titularitat
pública - la residència municipal i la de l’ICASS
– mentre que la resta són privades, entre les
quals podem diferenciar les de iniciativa
mercantil i les d’iniciativa social.
• Públiques
• Residència d’Avis de Mataró, ICASS
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Residències
• Privades d’iniciativa social
• Residència Mare Nostra, Fundació Mare Nostra
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• Residència Torre Llauder, Caritas
• Privades d’iniciativa mercantil
• Centre Geriàtric Cerdanyola
• Residència Can Boada
• Residència El Mirador
• Residència Laia
• Residència Sant Marc
• Residència Sant Josep
• Residència Mediterrània – Illa del Maresme
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Serveis Sanitaris
 A la ciutat de Mataró hi ha un total de 7 Àrees
Bàsiques de Salut - ABS, que proporcionen atenció
sanitària al conjunt de la població a través dels
Centres d’Atenció Primària - CAP. Les ABS i els
CAP corresponent que hi ha a Mataró són:
o ABS 1. Centre d'Atenció Primària La Riera
o ABS 2. Centre d’Atenció Primària Centre
o ABS 3. Centre d'Atenció Primària Perú
o ABS 4. Centre d'Atenció Primària Cirera Molins
o ABS 5. Centre d'Atenció Primària Ronda Cerdanya
o ABS 6. Equip d'Atenció Primària Gatassa
o ABS 7. Centre d'Atenció Primària Ronda Prim
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Serveis Sociosanitaris
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 A més del Consorci Sanitari del Maresme, a
Mataró existeixen 2 centres privats que ofereixen
atenció socio-sanitària:
• Centre Geriàtric del Maresme
• Residència Geriàtrica l’Estada

 El Programa d'Atenció Domiciliària, Equip de
Suport (PADES), es un equip especialitzat
d’atenció domiciliària en geriatria i en
malalties greus.
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Servei d’ajuda a domicili
 A Mataró hi ha quatre entitats privades que
ofereixen a la població serveis d’ajuda a
domicili, complementant així l’oferta dels
serveis socials municipals.
• Privades d’iniciativa social
• Creu Roja Mataró
• Caritas Interparroquial de Mataró
• Privades d’iniciativa mercantil
• Coll Soriano Igual Serveis, SL
• Pròxims
• Servigran, SL
• RAMPERSON
• SUASUS
• SA Suport (Servei d’Assistència a Domicili), SCCL
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Serveis per a la Gent Gran

Resum serveis
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PÚBLICA
AJUNT

GENERLIT

X
X
X
X
X
X
X
5

1

PRIVADA
INICIATIVA
SOCIAL

INICIATIVA
MERCANTIL
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SERVEIS DE PARICTICIPACIÓ I PROMOCIÓ SOCIAL
•
•
•
•
•
•
•
•

CONSELL MUNICPAL DE LA GENT GRAN
ACTIVITATS CULTURALS
EDUCACIÓ VIÀIA PREVENCIÓ I CIVISME
ACTIVITATS FÍSIQUES
CARNET BLAU
CALENDARI PER A LA GENT GRAN
CONVENIS I SUBVENCIONS AMB ENTIATS DE GENT GRAN
CASAL DE LA GENT GRAN

4

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ A LA GENT GRAN
• UBASP
•SERVEIS D’ATENCIÓ DOMICILIÀRIA
• PROGRAMA ATENCIÓ A PERSONES + 80

5
X
X

• RESIDÈNCIES
• SERVEIS SOCIO-SANITARIS

1
2

ASSOCIACIONS I ENTITATS
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Criteris d’actuació

73

PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN DE MATARÓ

Cristeris d’actuació

Ê A Mataró, com a la resta de les ciutats de
Catalunya, estem assistim al procés
d’envelliment de la seva població. El 15% dels
habitants té més de 65 anys, arribant en
barris com el Centre i l’Eixample a valors al
voltant del 20%.
Ê Aquesta dinàmica poblacional, marcada per
l’augment constat del nombre de persones
grans, comporta un gran repte: la necessitat
de pensar en una ciutat adaptada a la gent
gran, que els-hi ofereixi els serveis necessaris,
ara i en el futur.
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Cristeris d’actuació

Ê Els ens locals donada la seva proximitat al
ciutadà, juguen un paper fonamental a l’hora
de dissenyar accions per millorar la qualitat de
vida del ciutadans/es i concretament les
dirigides a col·lectius que requereixen especial
atenció, com és el cas de la gent gran.
Ê A Mataró s’han desenvolupat serveis específics
per a la gent gran, des dels diferents
organismes municipals més enllà de les
competències que li son pròpies.
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Cristeris d’actuació

Ê Els serveis municipals per a la gent gran de la
ciutat, dirigits a l’atenció integral d’aquest
col·lectiu, han promogut serveis de
participació social, serveis de promoció social,
serveis socials d’atenció primària i serveis
d’atenció especialitzada.
Ê És important tenir en compte també
l’existència d’entitats i la oferta de serveis i
equipaments privats, que complementen
l’actuació municipal en l’àmbit de la gent gran.
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Cristeris d’actuació

Ê De cara al futur, per tal de incrementar i
millorar els serveis ja existents, és necessari
establir les línies bàsiques que siguin el
fonament de futurs programes i actuacions.
D’aquesta forma s’aconseguirà una
coordinació i coherència que facilitarà el treball
i l’obtenció de resultats positius.
Ê Aquestes actuacions futures han de tenir en
compte el nou perfil dels ciutadans en general
i de les persones grans en particular, ja que el
col·lectiu de gent gran es mostra com un grup
social emergent, que demana la seva
participació activa en la vida ciutadana.
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Cristeris d’actuació

Ê L’Ajuntament de Mataró, es planteja una
actuació dirigida a tots els àmbits de la vida
de les persones grans, prenent com a punt de
partida una concepció universal, participativa i
integradora de la gent gran a la ciutat.
Ê Per fer possible aquesta actuació, és necessari
aconseguir el màxim consens i coordinació de
les regidories i patronats municipals, així com
el recolzament de les entitats i serveis
integrades en el Consell Municipal de la Gent
Gran.
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Cristeris d’actuació

Ê Amb l’objectiu d'estructurar les futures
accions, es presenta aquest Pla Municipal per
a la Gent Gran, on s’inclouen un conjunt de
línies estratègiques i accions, que seran útils
en el disseny de programes, serveis i activitats
adreçats a la gent gran de la ciutat de Mataró.
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Eixos i línies estratègiques

80

Eixos d’actuació

Eixos d’actuació

1

Impulsar mesures que afavoreixen la participació i la integració de
la gent gran en la vida de la ciutat, per fer de Mataró una ciutat
oberta a la gent gran
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LÍNIA 1
Facilitar l’accés de la
gent gran als serveis

2

LÍNIA 2
Afavorir la participació
activa de la gent gran en
la vida de la ciutat

Incrementar, millorar i ordenar l’activitat de la xarxa de serveis i
equipaments adreçats a la gent gran
LÍNIA 4
Incrementar els serveis per tal de
crear una xarxa d’atenció a la gent
gran territorialment equilibrada

3

LÍNIA 5
Fomentar l’accés als serveis de proximitat,
per tal de propiciar el manteniment de les
persones grans a la seva llar

Potenciar la coordinació d’entitats i serveis d’atenció a la gent gran
a la ciutat de Mataró
LÍNIA 6
Crear eines per afavorir la
coordinació dels serveis dirigits a la
gent gran
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LÍNIA 3
Potenciar les relacions
intergeneracionals

LÍNIA 7
Afavorir els diàleg i el treball en comú
dels diferents agents que treballen oferint
serveis a la gent gran

LÍNIA 1
Facilitar l’accés de la gent gran als serveis de la ciutat
OBJECTIUS:
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Crear mecanismes específics que permetin a la gent gran accedir a
tots els serveis i activitats de la ciutat d’una forma àgil i eficaç
ACCIONS:
• Arbitrar mecanismes d'accés a la formació i informació, que permetin a la
gent gran i a les seves famílies obtenir informació sobre qualsevol qüestió
que els hi pugui afectar i compartir situacions i experiències
• Crear un mapa de serveis en el que es sistematitzi la informació referent a
activitats i serveis dirigits a la gent gran
• Aconseguir l’accessibilitat física i de comunicació de tots els serveis que
s’ofereixin a la ciutat
• Fomentar entre les persones grans el coneixement i l’ús de les noves
tecnologies
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LÍNIA 2
Afavorir la participació activa de la gent gran en la
vida de la ciutat
OBJECTIUS:
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Potenciar dinàmiques de participació activa que permetin a la gent
gran ser i sentir-se part de la ciutat com a persones participatives i
compromeses
ACCIONS:
• Fomentar la incorporació de gent gran en els Consells Sectorials municipals
per tal de que aportin la seva visió i experiència
•Incentivar la participació de la gent gran en les xarxes associatives de la
ciutat
•Facilitar l'accés de la gent gran a les activitats que es realitzin a la ciutat,
fent-les accessibles a persones amb disminucions o minusvalies
•Donar suport al Consell Municipal de la Gent Gran i a les activitats que
promogui
• Recolzar a les entitats oferint-lis assessorament i facilitant l'accés a
recursos econòmics – subvencions – i d’infrastructura
•Fomentar l’acció voluntària de la gent gran
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LÍNIA 3
Potenciar les relacions intergeneracionals
•OBJECTIUS:
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Promoure el diàleg i la convivència entre la gent gran i els altres
grups d’edat, en especial els col·lectius d’infant i joves
ACCIONS:
• Promoure el reconeixement dels valors positius de l’envelliment
• Realitzar activitats en les que la gent gran transmeti als més joves la seva
experiència i coneixements
•Crear un programa d’allotjament de joves a les llars de persones grans que
viuen soles i necessiten companyia
•Desenvolupar programes a les escoles, que permetin un apropament dels
infants i joves a la gent gran
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LÍNIA 4
Incrementar els serveis per tal de crear una xarxa
d’atenció a la gent gran territorialment equilibrada
•OBJECTIUS:
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Millorar la qualitat dels serveis per a la gent gran, incrementant-los
en nombre i apropant-los a les persones que més ho necessiten
•ACCIONS:
•Impulsar la creació de nous serveis per tal d’aconseguir un estàndards de
cobertura òptims.
•Establir criteris per tal de apropar els serveis a les persones amb menys
recursos econòmics.
•Potenciar la distribució equitativa de serveis en el territori, tenint en compte
el nombre de persones grans als diferents barris.
•Dissenyar mecanismes que permetin l’acreditació dels serveis adreçats a la
gent gran i de les persones que els desenvolupen.
Establir sistemes de control i mesures que garanteixin la qualitat i seguretat
dels serveis.
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LÍNIA 5
Fomentar l’accés als serveis de proximitat, per tal de
propiciar el manteniment de les persones grans a la seva llar
OBJECTIUS:
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Incrementar els serveis de proximitat i la seva cobertura, per tal
d’assegurar una qualitat de vida de la persona en el seu domicili
ACCIONS:
•Promoure els recursos d’estada diürna, com casals o centres de dia,
augmentant els serveis que aquests ofereixen
• Afavorir la màxima cobertura del programa per a persones de mes de 80
anys
• Augmentar el nombre de persones usuàries de teleassistència
• Desenvolupar mesures que permetin l'accés als serveis d’ajuda a domicili
per a persones o famílies amb rentes mitges i baixes
• Realitzar programes formatius adreçats a la gent gran i a les seves famílies
sobre estils de vida saludables i el control de factors de risc
• Dissenyar accions de formació i suport dirigides a les persones cuidadores
• Crear un programa respir dirigit a famílies que tenen al seu càrrec persones
grans
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LÍNIA 6
Crear eines per afavorir la coordinació dels serveis
dirigits a la gent gran
OBJECTIUS:
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Realitzar un planificació integral dels serveis dirigits a la gent gran
que permeti utilitzar de forma eficaç els recursos assistencials de la
ciutat
•ACCIONS:
• Sistematitzar les dades sobre les entitats i organismes que ofereixen
serveis i activitats dirigides a la gent gran
• Crear una agenda única amb activitats dirigides a la gent gran
• Potenciar la concertació entre els serveis públics i privats, per tal
d’aprofitar els recursos existents

87

LÍNIA
7
LÍNIA 7
Afavorir
diàleg
i eli treball
en comú
dels diferents
agents
Afavorirels
els
diàleg
el treball
en comú
dels diferents
que
treballen
oferint
serveis
a la gent
agents
que
treballen
oferint
serveis
a la gran
gent gran
OBJECTIUS:
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Potenciar les relacions entre les diferents regidories de
l’Ajuntament, així com entre l’Ajuntament i les entitats,
associacions i empreses que treballen en l’àmbit de la gent gran
ACCIONS:
• Potenciar el diàleg intern dins l’Ajuntament, afavorint un sistema de
relacions que permeti aconseguir la màxima coordinació entre els diferents
agents que treballen per a la gent gran
•Realitzar jornades que puguin ser el punt de trobada de les diferents
entitats i serveis de gent gran
•Participar en coordinadores i plataformes que tinguin per objectiu el treball
en l’àmbit de la gent gran
• Dissenyar un programa d’intercanvi entre entitats, associacions i casals de
gent gran
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Metodologia
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Ê El Pla Integral de la Gent Gran de Mataró defineix
les línies estratègiques de les accions de
l’Ajuntament de Mataró dirigides a la gent gran.En
conseqüència, es un referent per totes les àrees
municipals.
Ê Donat el seu objectiu, és de gran importància que
el Pla comprometi a tots els departaments i
entitats que d’una o altra forma intervindran en el
disseny i posada en marxa de qualsevol d’aquestes
accions.
Ê El Pla ha de comptar amb la participació de tots els
agents implicats en l’atenció a la gent gran i cal
que sigui fruit del consens i el diàleg.

90

Metodologia

Fases del Pla

PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN DE MATARÓ

1
2
3

PRESENTACIÓ I DISCUSIÓ DEL PLA EN EL CONSELL MUNICIPAL DE
LA GENT GRAN I COMISSIÓ INFORMATIVA DE SEVEIS PERSONALS.

ANÁLISI I INCLUSIÓ EN EL PLA DE LES ESMENES I APORTACIONS
PRESENTACIÓ PÚBLICA DEL PLA INTEGRAL DE LA GENT GRAN DE LA
CIUTAT DE MATARÓ

4

NOMENAMENT DE LA PERSONA RESPONSABLE DE LA COORDINACIÓ
I BON FUNCIONAMENT DEL PLA

5

CREACIÓ D’UNA COMISSIÓ INTERDEPARTAMENTAL PEL
DESENVOLUPAMENT I SEGUIMENT DEL PLA

6

PLA DE COMUNICACIÓ
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Serveis per a la Gent Gran

Serveis
per lalegal
gent gran
Annex: Marc
• Serveis i prestacions de i promoció i participació social
gran:

• ÀMBIT INTERNACIONAL
Serveis
d’atenció a la gent
•• AMBIT
ESTATAL
• Serveis
d’atenció primària
• AMBIT
AUTONÒMIC

•

•
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Serveis
d’atenció especialitzada
• • Normes
generals
• Ordenació del Sistema Català de Serveis Socials
Altres serveis
• Prestacions no contributives de la Seguretat Social
• Prestacions d'Assistència Social
• Tutela i altres aspectes relatius als drets de la gent gran
• Equipaments cívics
• Serveis sociosanitaris.
• Actuacions i Programes de serveis socials
• Participació d'entitats i usuaris de serveis socials
• Activitats de foment: convocatòries per a l'any 2002

ÀMBIT LOCAL

Marc Legal

ÀMBIT INTERNACIONAL
Ê

Resolució de l’Assemblea Mundial de les Nacions Unides sobre l’envelliment (Viena 26/08/82)

Ê

Declaració Universal dels Drets de l’Home (art. 25.1)
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ÀMBIT ESTATAL
Ê

Constitució Espanyola (art 9, 41, 43, 50, 129.1

Ê

Llei de l’Estat 26/1990 de 20 de desembre, per la qual s'estableixen en la Seguretat Social
les prestacions no contributives.

ÀMBIT AUTONÒMIC
NORMES GENERALS
Ê

Constitució Espanyola (art 9, 41, 43, 50, 129.1)

Ê

Estatut d’Autonomia de Catalunya (art 9)

Ê

Llei 26/85 de serveis social del 27 de setembre. Recull l’obligació de la Generalitat de
promoure i garantir el dret a un sistema de serveis socials de responsabilitat pública

Ê

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de Règim Local (LRBRL)

Ê

Decret 27/87 de gener de 1987 d’ordenació dels serveis socials a Catalunya que desplega la
llei de serveis socials.
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ORDENACIÓ DEL SISTEMA CATALÀ DE SERVEIS SOCIALS
Ê

ORDRE de 15 de juliol de 1987, de desplegament de les normes d'autorització administrativa
de serveis i establiments de serveis socials i de funcionament del Registre d'Entitats, Serveis i
Establiments Socials, fixades al Decret 27/1987, de 29 de gener (DOGC núm. 878, de 17
d'agost de 1987). VIGENT SOLAMENT L'ANNEX 2 SOBRE LES CONDICIONS FUNCIONALS
DELS ESTABLIMENTS DE SERVEIS SOCIALS

Ê

ORDRE de 19 de març de 1993, per la qual s'amplien i es detallen les condicions funcionals
mínimes que han de complir els centres de dia per a gent gran (DOGC núm. 1736, de 23
d'abril de 1993).

Ê

DECRET 145/1990, de 3 de maig, pel qual es defineixen els establiments i els serveis
d'acolliment residencial de serveis socials per a gent gran i es fixen els criteris prevalents
d'accés (DOGC núm. 1309, de 25 de juny de 1990).

Ê

DECRET LEGISLATIU 17/1994, de 16 de novembre, pel qual s'aprova la refosa de les lleis
12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre, i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria de
serveis socials (DOGC núm. 1997, de 13 de gener de 1995).

Ê

LLEI 16/1996, de 27 de novembre, reguladora de les actuacions inspectores i de control en
matèria de serveis socials i de modificació del Decret legislatiu 17/1994, de 16 de novembre,
pel qual s'aprova la refosa de les lleis 12/1983, de 14 de juliol, 26/1985, de 27 de desembre,
i 4/1994, de 20 d'abril, en matèria de serveis socials (DOGC núm. 2290, de 9 de desembre
de 1996).
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Ê

DECRET 394/1996, de 12 de desembre, pel qual s'estableix el règim de contraprestacions
dels usuaris en la prestació de serveis socials i s'aproven els preus públics per a determinats
serveis socials prestats per la Generalitat de Catalunya (DOGC núm. 2294, de 18 de
desembre de 1996. Correcció d'errades en el DOGC núm. 2370, de 14 d'abril de 1997).

Ê

DECRET 176/2000, de 15 de maig, de modificació del Decret 284/1996, de 23 de juliol,
regulador del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC núm. 3148, de 26 de maig de 2000).

Ê

LLEI 11/2001, de 13 de juliol, d'acolliment familiar per a persones grans (DOGC núm. 3437,
de 24 de juliol de 2001).

Ê

DECRET 284/1996, de 23 de juliol, regulador del Sistema Català de Serveis Socials (DOGC
núm. 2237, de 31 de juliol de 1996).

PRESTACIONS NO CONTRIBUTIVES DE LA SEGURETAT SOCIAL
Ê

DECRET 111/1991, de 7 de maig, pel qual s'adscriu a l'Institut Català d'Assistència i Serveis
Socials la gestió de les pensions no contributives de la Seguretat Social (DOGC núm. 1449,
de 31 de maig de 1991).

Ê

DECRET 33/1997, de 18 de febrer, de modificació del Decret 111/1991, de 7 de maig, pel
qual s'adscriu a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials la gestió de les pensions no
contributives de la Seguretat Social (DOGC núm. 2337, de 24 de febrer de 1997).
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PRESTACIONS D’ASSITÈNCIA SOCIAL
Ê

ORDRE de 12 de juliol de 1984, per la qual s'estableixen els sistemes de pagament de les
pensions assistencials per a vells i malalts (DOGC núm. 466, de 5 de setembre de 1984)
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TUTELA I ALTRES ASPECTES RELATIUS ALS DRETS DE LA GENT GRAN
Ê

LLEI 9/1998, de 15 de juliol, del Codi de Família (DOGC núm. 2687, de 23 de juliol (DOGC
núm. 2687, de 23 de juliol de 1998. Correcció d'errades en el DOGC núm. 2732, de 28 de
setembre de 1998).

Ê

LLEI 21/2000, de 29 de desembre, sobre els drets d'informació concernent la salut i
l'autonomia del pacient, i la documentació clínica (DOGC núm. 3303, d'11 de gener de 2001).

Ê

LLEI 22/2000, de 29 de desembre, d'acolliment de persones grans (DOGC núm. 3304, de 12
de gener de 2001).
EQUIPAMENTS CÍVICS

Ê

DECRET 180/1997, de 22 de juliol, pel qual s'aproven els Estatuts dels casals de gent gran
del Departament de Benestar Social (DOGC núm. 2445, de 31 de juliol de 1997).

Ê

DECRET 140/2000, de 3 d'abril, de modificació de l'article 12 dels Estatuts dels casals de
gent gran del Departament de Benestar Social (DOGC núm. 3119, de 12 d'abril de 2000).
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SERVEIS SOCIOSANITARIS
Ê

ORDRE de 29 de maig de 1986, de creació del Programa "Vida als anys" d'atenció
sociosanitària a la gent gran amb llarga malaltia. (DOGC núm. 694, de 2 de juny de 1986)

Ê

ORDRE de 23 de febrer de 1988, sobre els models oficials del Llibre-registre d'estades de
residents, de la Fitxa sòciosanitària i del Full de reclamacions d'ús obligatori en tots els
establiments residencials de serveis socials (DOGC núm. 960, de 2 de març de 1988.
Correcció d'errades en el DOGC núm. 966, de 16 de març de 1988).

Ê

ORDRE de 6 d'abril de 1988, per la qual es reestructura el Programa "Vida als anys" d'atenció
sociosanitària a la gent gran amb llarga malaltia (DOGC núm. 978, de 15 d'abril de 1988).

Ê

DECRET 149/1990, de 28 de maig, de creació del Programa de salut mental (DOGC núm.
1311, de 26 de juny de 1990).

Ê

ORDRE de 28 de juny de 1990, de desplegament del Decret 145/1990, de 3 de maig, pel
qual es defineixen els establiments d'acolliment residencial de serveis socials i es fixen els
criteris preferents d'accés (DOGC núm. 1318, de 16 de juliol de 1990).

Ê

ORDRE de 28 de maig de 1991, per la qual es prorroga la vigència del Programa "Vida als
anys", d'atenció sociosanitària a la gent gran amb llarga malaltia (DOGC núm. 1451, de 5 de
juny de 1991).
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Ê

ORDRE de 20 de març de 1992, per la qual es determinen els col·lectius ingressats en
centres, serveis i establiments sociosanitaris, en el marc del Programa Vida als Anys, que
resten exclosos d'efectuar l'aportació econòmica que preveu l'article 8.1 del Decret 215/1990
(DOGC núm. 1588, de 29 d'abril de 1992).

Ê

DECRET 213/1999, de 27 de juliol, pel qual es crea la xarxa de centres, serveis i
establiments de salut mental d'utilització pública de Catalunya (DOGC núm. 2944, de 3
d'agost de 1999).

Ê

ORDRE SSS/329/2002, de 26 de setembre, per la qual es fixen els valors de les unitats de
pagament per a la contraprestació dels serveis duts a terme pels centres sociosanitaris en el
marc del Programa Vida als anys (DOGC núm. 3733, de 26 de setembre de 2002. Correcció
d‘errada en el DOGC núm. 3746, de 232 d'octubre de 2002).

Ê

ORDRE SSS/166/2002, de 13 de maig, per la qual es regulen els estàndards de qualitat que
han de complir els centres, serveis i establiments de salut mental d'utilització pública de
Catalunya (DOGC núm. 3642, de 24 de maig de 2002).

Ê

ORDRE SSS/336/2002, de 30 de setembre, per la qual es fixen per a l'any 2002, les tarifes
corresponents als serveis d'hospitalització i rehabilitació d'atenció psiquiàtrica i salut mental
realitzats pels centres i establiments sanitaris convinguts o contractats pel Servei Català de la
Salut (DOGC núm. 3736, de 9 d'octubre de 2002).
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ACTUACIONS I PROGRAMES DE SERVEIS SOCIALS

Ê

DECRET 254/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa de suport a les famílies amb
una persona gran discapacitada (DOGC núm. 1675, de 27 de novembre de 1992).

Ê

DECRET 288/1992, de 26 d'octubre, de creació del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment
residencial per a gent gran (DOGC núm. 1686, de 23 de desembre de 1992).

Ê

ORDRE de 22 de desembre de 1992, de desplegament del Decret 254/1992, de 26 d'octubre,
de creació del Programa de suport a les famílies amb una persona gran discapacitada (DOGC
núm. 1688, de 30 de desembre de 1992).

Ê

ORDRE de 22 de desembre de 1992, de desplegament del Decret 288/1992, de 26 d'octubre,
de creació del Programa d'ajuts de suport a l'acolliment residencial per a gent gran (DOGC
núm. 1690, de 4 de gener de 1993).

Ê

ORDRE de 4 de desembre de 1995, per la qual es regula el procediment d'accés als serveis
socials i programes d'atenció a la gent gran, gestionats per l'Institut Català d'Assistència i
Serveis Socials (DOGC núm. 2141, de 13 de desembre de 1995. Correcció d'errades en el
DOGC núm. 2268, de 14 d'octubre de 1996).

Ê

DECRET 393/1996, de 12 de desembre, sobre les prestacions econòmiques d'atenció social a
la gent gran (DOGC 2294, de 18 de desembre de 1996).
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ORDRE de 13 de desembre de 1996, de modificació de l'Ordre de 4 de desembre de 1995,
per la qual es regula el procediment d'accés als serveis socials i programes d'atenció a la
gent gran, gestionats per l'ICASS (DOGC núm. 2298, de 27 de desembre de 1996)

Ê

ORDRE de 3 de desembre de 1997, de modificació de l'Ordre de 4 de desembre de 1995, per
la qual es regula el procediment d'accés als serveis socials i programes d'atenció a la gent
gran, gestionats per l'ICASS (DOGC núm. 2538, de 15 de desembre de 1997).
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PARTICIPACIÓ D'ENTITATS I USUARIS DE SERVEIS SOCIALS
Ê

ORDRE de 30 de juny de 1987, pel qual s'aprova el Reglament de règim intern del Consell
General de Serveis Socials (DOGC núm. 861, de 8 de juliol de 1987).

Ê

DECRET 153/1997, de 25 de juny, pel qual es renova el Reglament constitutiu del Consell
General de Serveis Socials (DOGC núm. 2423, d'1 de juliol de 1997).

Ê

ORDRE de 3 de setembre de 1997, de regulació dels Consells Sectorials de Serveis Socials
d'Atenció Primària, d'Atenció a Persones amb Disminució i d'Atenció a la Gent Gran (DOGC
núm. 2490, de 7 d'octubre de 1997).

Ê

DECRET 108/1998, de 12 de maig, sobre la participació en els serveis socials (DOGC núm.
2641, de 18 de maig de 1998).

Ê

ORDRE de 7 d'abril de 1999, de modificació de la composició dels consells sectorials d'Atenció
Primària, d'Atenció a Persones amb Disminució i d'Atenció a la Gent Gran (DOGC núm. 2871,
de 20 d'abril de 1999).

Ê

DECRET 109/2000, de 6 de març, de modificació del Decret 153/1997, de 25 de juny, pel
qual es renova el Reglament constitutiu del Consell General de Serveis Socials (DOGC núm.
3101, de 17 de març de 2000).

Ê

DECRET 186/2001, de 26 de juny, de creació del Consell de la Gent Gran de Catalunya
(DOGC núm. 3428, d'11 de juliol de 2001).
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ACTIVITATS DE FOMENT: CONVOCATÒRIES PER A L’ANY 2002
Ê

ORDRE BES/6/2002, de 10 de gener, per la qual s'estableix el Programa de suport a
l'autonomia a la pròpia llar, s'obre convocatòria i s'aproven les bases per a la concessió
d'ajuts a persones naturals per a programes del Departament de Benestar Social (DOGC
núm. 3556, de 18 de gener de 2002).

Ê

ORDRE BES/12/2002, de 14 de gener, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats
col·laboradores del Programa de suport a l'acolliment residencial per a gent gran, del
Programa d'ajuts per als habitatges comuns per a persones amb problemàtica social
derivada de malaltia mental i del Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar (DOGC
3562, de 28 de gener de 2002. Correcció d'errades en el DOGC núm. 3718, de 12 de
setembre de 2002).

Ê

ORDRE BES/226/2002, de 14 de juny, de modificació de l'Ordre BES/12/2002, de 14 de
gener, de convocatòria per a l'acreditació d'entitats col·laboradores del Programa de
suport a l'acolliment residencial per a gent gran, del Programa d'ajuts per als habitatges
comuns per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental i del
Programa de suport a l'autonomia a la pròpia llar (DOGC 3669, de 3 de juliol de 2002).

Ê

ORDRE BES/295/2002, de 7 d'agost, d'ampliació del termini per a la resolució de diverses
convocatòries públiques de subvencions del Departament de Benestar Social (DOGC núm.
3711, de 2 de setembre de 2002).
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NORMES GENERALS
Ê

Consell Municipal de la Gent Gran

Ê

Carnet Blau

Ê

Normativa de barreres arquitectòniques

Ê

Convenis amb entitats i serveis

Ê

Convocatòria anual de suport a les activitats de les entitats de Gent Gran
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