
 Proposta de resolució per a diagnosticar les necessitats i els recursos/serveis
necessaris per a la gent gran de Terrassa i millorar la seva atenció.

 

Xavier Matilla Ayala, portaveu del grup municipal de Terrassa en Comú d’acord amb el
que  estableixen  els  articles  57.4  i  73  del  Reglament  Orgànic  de  l’Ajuntament  de
Terrassa presenta la següent proposta de resolució al Ple d’aquesta corporació.

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS:

Aquest mes d’octubre, concretament el dia 1, s’ha celebrat el Dia Internacional de la
Gent Gran. Així ho va designar l’Assemblea General de les Nacions Unides al 14 de
desembre de 1990.  És amb motiu d’aquest  Dia Internacional de la Gent Gran que
volem que al  mes d’octubre  se li  doni  molt  més protagonisme a la  Gent  Gran de
Terrassa  i  fem  un  balanç  dels  serveis  i  a  les  necessitats  d’aquest  col·lectiu  de
persones de la nostra ciutat. Les persones grans són un col·lectiu molt important a la
nostra ciutat i la perspectiva pels propers anys son d’un important increment de les
persones  de  més  de  65  anys  anys  i  especialment  un  sobreenvelliment  amb  un
increment de les persones de més de 75 anys, totes elles amb unes necessitats, en
molts casos, específiques.

El procés d’envelliment és un dels principals reptes del canvi demogràfic i s’ha de tenir
present  a l’hora  de planificar  les polítiques públiques per  a les persones grans de
demà,  però  també  d’avui.  Podem  destacar  almenys  tres  característiques  d’aquest
procés que condicionen les respostes: el protagonisme de les dones en aquest  grup
d’edat,  la  heterogeneïtat  i  diversitat  de  les  persones  grans  i  les  necessitats
específiques  del  col·lectiu  d’edat  més  avançada  (més  de  80  anys),  que  requerirà
suports específics. Tot això, en un context de crisi de les cures que comporta cercar
solucions diferents i innovadores en l’atenció a les persones. S’ha de garantir que les
persones de la  tercera edat  visquin  i  puguin  envellir  amb dignitat  i  amb absolutes
garanties de no quedar-se soles. Volem que totes les institucions públiques prioritzin
els aspectes bàsics de dignitat i garantia de subsistència, mobilitat i salut; però també
volem recuperar el gran capital cívic que representen aquesta part de la població a
Terrassa.

La garantia d’una vida digna per a les persones grans pateix serioses amenaces en
forma de retallades de drets i serveis essencials, com ara les pensions baixes i les
seves  congelacions,  la  instauració  de  copagaments  sanitaris  i  la  infradotació  de
recursos per a programes de serveis socials, especialment les places de residència
per a aquelles persones amb graus II i, sobretot, III, de dependència i de salut, entre
d’altres. Però tot i això, veiem com la nostra gent gran es manté activa i lluita pels seus
drets protagonitzant  mobilitzacions massives per reclamar al  govern unes pensions
dignes, autoorganitzats moviments socials com la Marea Pensionista o els iaioflautas,
principalment. Aquestes mobilitzacions han suposat una alenada d'aire fresc i una lliçó
de  dignitat,  aconseguint  una  repercussió  i  uns  resultats  molt  importants,  com que
estigui a punt d’acordar-se que les pensions estiguis lligades a l'IPC  i les pensionistes
no perdin poder adquisitiu.



Tots aquests elements representen un agreujament de la situació d’emergència social
del col·lectiu, en especial de les persones més vulnerables: l’increment del nombre de
persones en situacions de dependència  o de solitud amb necessitats  d’accés i  de
manteniment de l’habitatge, situacions de pobresa energètica, etc.

Totes les iniciatives que destaquen en els països més avançats en aquestes qüestions
apunten  a  desinstitucionalitzar  els  instruments  de  resposta  i  afavorir  dinàmiques
d’autonomia i  intergeneracionals  que mantinguin  la  gent  gran en els  seus hàbitats
personals  i  comunitaris,  com ara:  facilitar  la  residència  de la  població  gran al  seu
domicili mentre es mantinguin les condicions vitals per poder-ho fer, facilitar la mobilitat
i l’autonomia personal, promoure habitatges compartits amb serveis comuns o afavorir
dinàmiques de cura comunitària que evitin la familiarització exclusiva. Perquè això fos
possible s’hauria de fer un important i decidida aposta pels serveis de suport a la vida
quotidiana de la gent gran que garantissin el dret a viure i a envellir dignament a casa;
universalitzar  l’accés,  com a  dret  de  ciutadania,  a  una  cartera  integral  de  serveis
d’atenció  domiciliària,  teleassistència  i  centre  de  dia  i  impulsar  l’atenció  integrada
social i sanitària. Aquesta visió, per a res es contradiu amb la necessitat de garantir
l'accés a una plaça pública de centre residencial per a totes les persones grans que ho
requereixin, al mateix temps que  cal una important revisió del model de residències,
extremadament mercantilitzat, perquè aquestes esdevinguin una llar amb alts nivells
de qualitat i amb una atenció molt més humanitzada i personalitzada.

A Terrassa tenim un important índex d’envelliment, el 16,25% (dades del 2016), amb
més  de  35.000  persones  majors  de  65  anys.  Aquestes  presenten  una  taxa  de
sobreenvelliment  de majors de 75 anys del 51,5% i del 15% de majors de 85. Cal
afegir  que  el  70%  d’aquestes  persones  viuen  en  habitatges  amb  problemes
d’accessibilitat.  Ara  bé,  les  projeccions  demogràfiques  preveuen  un  creixement
progressiu d’aquest percentatge a un ritme aproximat d’una dècima percentual cada
any. Aquesta tendència farà que l’augment es concentri en la franja de població de 75
a 79 anys i, finalment, que el 2030 el 8,3% (aproximadament) de la població tingui 80
anys  i  més.  Per  tant,  tot  fa  preveure  que  els  serveis  necessaris  per  a  aquestes
persones experimentaran un creixement de la seva demanda, i és per aquest motiu
que  l’Ajuntament  de  Terrassa  ha  de  prendre  mesures  urgents  i  planificades  per
entomar el repte de l’envelliment. La diagnosi sobre les residències i la previsió de les
places és un pas més en aquesta estratègia àmplia.

A Terrassa al  llarg  dels  11  anys  d’existència  de  la  Llei  de  l’Autonomia  personal  i
Atenció a la Dependència s’han valorat 27.419 persones, de les quals 15.000 amb
grau II o III, i 13.500 d’aquestes són majors de 65 anys.

Podríem dir que l’Ajuntament de Terrassa no disposa de dades actualitzades i reals de
quina és la situació de la gent gran que necessita una plaça de residència i estan en
llista  d’espera  i  per  tant,  a  casa,  imaginem  que  amb  el  suport  d’algun  recurs
(Teleassistència, Servei d’Ajut a Domicili, Cuidador familiar amb prestació de la llei de
la Dependència, Centre de Dia). Tot i això sí que tenim dades oficioses que parlen
d’un dèficit de places residencials per a gent gran d’entre 900 i 1.000 places. Sense un



bon diagnòstic de la situació, sense la disposició de dades és molt complicat planificar
les polítiques per a atendre a totes aquestes persones de la nostra ciutat. 

Un petit exemple; costa saber el nombre de places residencials que hi ha a la nostra
ciutat, segons dades del 2005 hi havia 1.190 de les que només el 16% eren públiques.
És en aquest punt que cal recordar que, segons els articles 29 i 61 de la Llei 12/2007
de  Serveis  Socials  la  competència  en  la  creació,  gestió  i  finançament  de  places
d’acolliment residencial és de la Generalitat de Catalunya. Així doncs, a nivell legal, la
Generalitat  és  qui  ha  de  promoure  el  finançament  dels  equipaments  i  la  seva
construcció, mentre que els municipis han de facilitar el sòl. El conveni signat l’any
2006 entre les dues administracions recollia la construcció de 1 residència d’atenció a
la gent gran de 120 places al barri de Sant Pere Nord, que havia d’estar finalitzada al
2009 i que encara no s’ha iniciat. Queda palès el dèficit d’inversió de la Generalitat en
places de residència pública a Terrassa. 

El  programa «Sempre  acompanyats»  d’abordatge  de  les  situacions  de  soledat  no
volguda  de la  gent  gran,  persegueix,  de manera continuada  i  sostenible,  pal·liar  i
prevenir aquesta situació. El desenvolupament del projecte a Terrassa s’emmarca en
un  conveni  de  col·laboració  entre  l’Ajuntament  de Terrassa,  la  Creu  Roja  i  l’Obra
Social ”la Caixa” a partir  del qual s'ha dut a terme des del 2014 una prova pilot  al
Districte 4, ( en concret als barris de La Maurina, Ca n'Aurell  i  la Cogullada) . Per
complir  aquesta finalitat,  el  programa planteja la  construcció d’una xarxa de treball
comunitari en la qual participen diversitat d'agents del territori i que aglutina les accions
i els recursos existents, per a millorar l’eficàcia i l’eficiència de les actuacions que es
duen a terme.  Així  mateix,  aquesta xarxa possibilita  la  detecció  de necessitats  no
cobertes  amb  l’objectiu  de  plantejar  conjunta  i  coordinadament  actuacions  per  a
solucionar-ho.

Aquest programa s’ha dissenyat des d’una perspectiva multifactorial i transversal del
fenomen de la soledat no volguda, fonamentant els criteris d’actuació en la persona i
en el paradigma de l’envelliment  actiu. El  project,  articulat  com a prova pilot  a tres
municipis  de  Catalunya  (Girona,  Terrassa  i  Tortosa),  un  cop  avaluat  el
desenvolupament de la metodologia emprada en aquests tres territoris amb realitats i
dimensions diferents, ja s'ha iniciat en altres municipis d'arreu de l'estat. A Terrassa
estem en disposició d'ampliar el programa territorialment des de fa temps, i no es fa,
un  qüestió  bastant  incomprensible,  tenint  en  compte  els  beneficis  que  aporta  el
desenvolupament  d’un  programa  comunitari,  de  prevenció  i  d’atenció  d’aquestes
característiques.

Per tot això exposat  anteriorment, proposem al Ple d’aquest ajuntament l’aprovació
dels següents

ACORDS:

Primer.- Que l’Ajuntament de Terrassa elabori un informe detallat sobre la situació de
dèficit de places residencials públiques destinades a la gent gran que hi ha a la ciutat
de Terrassa amb l’objectiu de fer una radiografia acurada de la situació existent per
poder  afrontar  l’envelliment  actual  i  futur  de  la  ciutat,  a  banda  de  clarificar
competències entre administracions i incrementar la col·laboració, per tal d’abordar la



manca de recursos i millorar la qualitat del servei. La diagnosi sobre residències ha de
ser un pas més dins d’una estratègia més àmplia.

Segon.- Demanar a la Generalitat la constitució d’una taula bilateral entre ambdues
administracions  per  poder  treballar  amb  antelació  l’envelliment  progressiu  de  la
societat, un pla de xoc immediat per fer front les actuals llistes d’espera i manca de
places, per l’actualització dels equipaments pendents i per posar en marxa més aviat
possible el  màxim nombre de places públiques.  Al mateix temps, en aquesta taula
també s’haurà de treballar per a millorar la qualitat d’aquest servei, per a la creació
d’un sistema d’informació periòdic, transparent i àgil sobre les places disponibles i les
llistes d’espera, per un increment de les auditories que permetin comprovar la qualitat i
l’eficiència  del  servei  que  es  presta  i  per  explorar  la  possibilitat  de  nous  models
residencials.

Tercer.- Posar en marxa el programa Sempre Acompanyats al Districte 1 en un termini
màxim de 4 mesos i planificar la implementació del mateix a la resta de Districtes (2, 3,
5, 6) al llarg de l’any 2019.

Quart.- Demanar a la Generalitat la posada en marxa, el més aviat possible i buscant
fórmules  per  a  que  sigui  de forma immediata,  les  activitats  gratuïtes  dels  (abans)
casals de la gent Gran de la Generalitat (actualment en canvi de titularitat per Casals
Cívics) adreçades a la gent gran. 

Cinquè.- Comunicar aquesta acords al  Consell  de la  Gent Gran de Terrassa,  a la
Federació d’Associacions de Veïns de Terrassa i a la Generalitat de Catalunya.

Terrassa, 8 d’octubre de 2018


