Torelló, vila amiga
de les persones
grans
Ajuntament de Torelló

Estudi elaborat per encàrrec i amb la col·laboració
de l’Ajuntament de Torelló

Direcció tècnica de la Diputació de Barcelona
Laia Serra Arque
Secció de Recursos per a l’Autonomia Personal
Servei de Suport de Programes Socials Gerència
de Serveis de Benestar Social Diputació de
Barcelona

Consultoria tècnica

D-CAS, SL – Col·lectiu d’Analistes Socials

Coordinació tècnica i política de l’Ajuntament de Torelló
Núria Montanyà Tanyà
Regidora d'Educació, Benestar Social i Igualtat
Roser Pérez Villegas
Coordinadora del Departament de Benestar Social
Anna Solà Puigoriol
Treballadora Social
Imma Molist Codina
Treballadora Social

2

Continguts
1. Presentació ___________________________________________________ 4
2. Perspectiva __________________________________________________

5

3. Objectius ____________________________________________________

7

4. Metodologia __________________________________________________

8

5. Diagnosi _____________________________________________________ 12
5.0. Context sociodemogràfic_____________________________________ 14
5.1. Espai a l’aire lliure i edificis____________________________________ 26
5.2. Habitatge_________________________________________________ 32
5.3. Transport i mobilitat__________________________________________ 41
5.4. Participació social i cívica_____________________________________ 47
5.5. Respecte, igualtat i condicions d’inclusió_________________________ 55
5.6. Relacions de suport i ajuda mútua______________________________ 58
5.7. Serveis Socials i de Salut_____________________________________ 65
5.8. Comunicació i informació_____________________________________ 81
5.9. Síntesi de la diagnosi ________________________________________ 83
6. Pla d’acció ___________________________________________________ 92
6.1. Definició dels reptes ________________________________________ 93
6.2. Estratègia d’acció i accions __________________________________ 94
6.3. Lideratge del Pla __________________________________________ 101

7. Fitxes de les accions __________________________________________ 105
8. Annex: buidatge dels grups focals de la gent gran ___________________

160
3

Presentació
accions que millorin la qualitat de vida de la
població de Torelló i, amb especial interès de
les persones grans que hi resideixen, amb
l’objectiu d’adequar la vila a les seves
capacitats, interessos i necessitats.
Malgrat que el projecte s’inicia i lidera des del
El present document s’emmarca dins del

departament de Benestar Social i Salut

projecte

de

Pública, la definició de reptes, l’abordatge de

Ciutats Amigues de les Persones Grans

l’estratègia i planificació d’accions que es

promoguda per l’Organització Mundial de la

presenten al pla responen al principi rector de

Salut (OMS). Torelló, Vila Amiga de les

transversalitat i, per tant, s’ha implicat als

Persones Grans és una aposta per desplegar

diferents departaments municipals, entitats

una política municipal propera a aquesta

socials i persones grans del municipi. Aquesta

perspectiva. Tal com indica l’OMS, “una ciutat

aproximació és ineludible si entenem que

amigable amb les persones grans promou

l’envelliment actiu està facilitat i promogut des

l’envelliment actiu mitjançant l’optimització de

d’una diversitat d’agents que intervenen en la

les

vida de les persones en el dia a dia.

internacional

oportunitats

de

Xarxa

salut,

Mundial

participació

i

seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat
de la vida de les persones a mesura que

El present document comença amb una

envelleixen”.

explicació de quina és la perspectiva d’anàlisi
i la metodologia que s’ha fet servir per la seva

El pla esdevé un esglaó més en l’actuació de

elaboració. Posteriorment es presenta la

l’Ajuntament per fer de Torelló una vila més

diagnosi

còmode i adequada a la seva població més

detectades per acabar exposat quin serà el

gran. El precedent immediat és el Programa

pla d’acció amb fitxes per a cada acció

de Gent Gran aprovat l’any 2004.

concreta

El pla està impulsat i liderat des de la

recullen altres informacions rellevants per

Regidoria de Benestar Social i Salut Pública.

entendre el procés de redacció del document.

de

a

les

principals

desenvolupar.

A

necessitats

l’annex

es

Aquesta, treballa per promoure polítiques i
4

Perspectiva
observar en les ciutats catalanes –entre elles
trobem la vila de Torelló– com cada cop es
registra

un

percentatge

més

ampli

de

població adulta i gran en detriment de

la

població adscrita als grups d’edat jove. Com
dèiem, l'augment de la població major de 84
anys i, per tant, de l’esperança de vida és un
La població mundial tendeix a envellir

reeiximent que té a veure amb els avenços

progressivament: segons les Nacions Unides

tecnològics i econòmics que permeten un

en 2050 el número de persones de 60 anys i

sistema de salut i de benestar social més

més com proporció de la població global

accessible i fiable. Ara bé, alhora, implica la

s’haurà duplicat donant com a resultat una

planificació de recursos socials i sanitaris per

societat amb més persones majors que

fer front a noves necessitats i oportunitats en

infants (de 0 a 14 anys d’edat) en el conjunt

el municipi.

de la població (Ciudades Amigables con los
Mayores: Una Guía, Organització Mundial

Addicionalment, aquest canvi demogràfic

per la Salut, 2007). L’augment de la població

està acompanyat del desplaçament dels

major de 84 anys és vincula amb l’augment

habitants

de l’esperança de vida en els països

l’abandonament de les zones rurals, i per

desenvolupats però alhora, té implicacions

tant, cada cop trobem més persones grans

sobre la salut de la població, que ha de

residint a la ciutat i, paral·lelament, zones

preveure fer front a possibles situacions de

rurals més despoblades.

solitud,

malalties

L’OMS així ho evidencia quan expressa que

cròniques i dependència i, per tant, requereix

“l’envelliment i la urbanització de la població

d’una posada en marxa de recursos socials i

són el resultat d’un desenvolupament humà

sanitaris per adequar el municipi a les

exitós durant el segle passat”, i ho és perquè

necessitats, capacitat i interessos de la

ara

població.

concentració cultural, de lleure, d’innovació i

Com indica l’informe de Nacions Unides, el

de varietat de serveis.

problemes

alimentaris,

les

cap

ciutats

a

zones

esdevenen

urbanes

zones

i

de

canvi de població en Europa en els propers
anys serà més acusat. Actualment, podem
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El repte està en assegurar que la ciutat

expertes apunten que en un 25% l’individu

respecti la diversitat de ritmes, les formes

és agent i gestor del seu propi envelliment

de gaudir els seus espais i no deixi enrere

(l’envelliment depèn en 25% per factors

a la població que inicia sovint una nova

genètics), i un 75%, l’envelliment depèn de

etapa més allunyada del sistema productiu.

factors ambientals i contextuals (Rocio

“Les

Fernández-Ballesteros,

persones

grans,

en

particular,

requereixen entorns de vida facilitadors i

envejecimiento

saludable. Madrid, 2011)

de recolzament per compensar els canvis
físics i socials associats a l’envelliment”

Amb tot, entenem aquí que envellir de

(OMS, 2005).

forma activa i saludable significa gaudir del
màxim

d’autonomia

possible

(física

i

Tot pla destinat a fer la ciutat o vila un

mental) i tenir control sobre les necessitats

espai més agradable per les persones

i interessos per poder actuar d’acord a

grans parteix del repte d’acomodar les

aquest sentir. La disposició d’oportunitats

diferents formes i ritmes d’envellir de cada

per triar, la capacitat d’elecció, l’interès

ésser de la societat, abraçant així un dels

generat per viure una nova etapa i la

principals axiomes de la perspectiva de

participació en la comunitat són elements

l’envelliment actiu.

que vertebren un envelliment actiu. A més,

És a dir, Un tret

essencial de l’envelliment actiu i que es

aquesta

reivindica en aquest pla és la confluència

l’acompanyament per altres persones de la

de factors tant contextuals com personals

comunitat,

en la confecció de la formes d’envellir. Això

descobriment constant, que trenca la

vol dir que el procés d’envelliment no

concepció d’un envelliment en declivi

forma

el

d’envellir

continu

preveu

aprenentatge

i

respon únicament al deteriorament produït
per

factors

biomèdics,

sinó

que

les

condicions de partida, poder adquisitiu,
l’entorn,

la

comunitat

afectiva,

la

Factors
individuals

disponibilitat de fer activitats, la pràctica
d’activitat física i lúdica, l’alimentació,
hàbits saludables, la motivació i estat
d’ànim

són

alguns

dels

Factors
contextuals

components

rellevants en la confecció de cada un dels
processos d’envelliment. És més, els i les
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Objectius
• Identificar els factors de la ciutat que
contribueixen

a

la

promoció

de

l’envelliment actiu, així com aquells que la
dificulten en relació a l’entorn físic (espais
a

l’aire

lliure

i

edificis;

transport;

habitatge), l’entorn social (respecte i
L’objectiu general del present document és

inclusió

avaluar el grau d’amigabilitat de la vila de

participació ciutadana i treball) i l’àmbit

Torelló i de la comunitat vers les persones

dels serveis (comunicació i informació;

grans per tal de proposar estratègies per

serveis socials; serveis de salut).

social;

participació

social;

l’optimització de les oportunitats de salut,

• Conèixer la vivència i opinió de les

participació i seguretat de les persones

persones destinatàries del pla i identificar

grans amb la finalitat de millorar la seva

les febleses al municipi sobre les que

qualitat de vida, integrant els diferents ritmes

plantejar oportunitats de canvi.

i formes d’envellir.

• Consensuar amb els i les professionals de
l’Ajuntament, de forma transversal, les

Els objectius específics que s’acompleixen

polítiques,

en el procés són:

permetin a les persones grans envellir

•

amb la millor qualitat de vida possible.

Compartir els criteris imprescindibles del

serveis

i

estructures

que

paradigma de l’envelliment actiu com a
marc conceptual i estratègic entre els i les
professionals de l’Ajuntament i serveis
d’atenció a les persones grans.
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Metodologia
grans, que engloba tres fases. La primera
fase és l’elaboració d’una diagnosi que abasta

l’explotació estadística de bases de dades
secundàries, la recollida informació i avaluació
dels diferents programes i projectes existents.
Aquesta informació ha permès reconèixer les
El disseny del pla de ciutat amiga de les

característiques de la població de Torelló i

persones grans de Torelló parteix d’uns

més en concret de les persones de 60 i més

requisits previs:

anys

residents

al

municipi.

Les

fonts

secundàries analitzades han estat:
• Seguiment de la metodologia del Protocol de
Vancouver, Age-friendly cities project, de
l’OMS, 2006.
• Seguiment

▪ Programa Hermes de Diputació de
Barcelona
▪ Institut

de

les

recomanacions

d’Estadística

de

Catalunya

(Idescat)

proposades per la Guía de Ciudades Amigas

▪ Agència de l’habitatge

con los Mayores de l’OMS, 2007.

▪ Indicadors bàsics de salut comunitària
de l’AQuAS

El Protocol de Vancouver estableix el procés

▪ Programa de Gent Gran de Torelló

que el pla ha de seguir, tot i això, es van

▪ Diagnosi del Pla Local d’Inclusió i

realitzar un parell de reunions prèvies per

Cohesió Social

perfilar les passes a seguir i adequar-les a la

▪ Pla de mobilitat urbana de Torelló

realitat i idiosincràsia de Torelló.

▪ Memòries elaborades per l’Ajuntament
de Torelló (Habitatge, Benestar Social i

La metodologia prevista per l’elaboració del
Pla de vila amiga de les persones de Torelló
queda il·lustrada en les pàgines següents. A
continuació s’expliquen cada una de les
etapes i fases.

Salut Pública, etc.)
▪ Memòria de la Residència Cals Avis i
Centre de Día l’Oreig
▪ Informació

publicada

al

web

de

l’Ajuntament

La primera etapa, és l’estudi de Torelló

com vila amigable amb les persones
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Presentació del pla i grup focal amb tècniques

Grup focal amb les persones grans

La segona fase, és la celebració dels

En la tercera fase, es van formar els grups

grups focals amb personal tècnic i

focals amb la població gran i

proveïdors

la

cuidadores i cuidadors de persones

grandària de Torelló (entre 5.000 i 20.000

grans que, seguint amb les indicacions del

habitants),

de

i

serveis.

seguint

el

Atès

Protocol

de

Vancouver, es va realitzar un grup focal
amb professionals de l’equip tècnic de
l’Ajuntament i amb proveïdors de serveis de
salut i socials per persones grans. Aquest
grup

ha

acomplert

el

principi

de

transversalitat, és a dir, ha estat composat
per tècniques i tècnics de diferents àrees
esdevenint un grup heterogeni.

primària i ens ha permès enriquir de forma
les

dades

amb

quatre grups: tres grups amb persones
grans distribuïts segons la seva edat (60 a
70 anys; 70 a 80 anys; 80 i més anys) i un
grup amb persones cuidadores. S’ha buscat

assegurar la representació per raó de
gènere

i

residència

de

la

població

participant. Tanmateix, el contacte amb les
persones grans, gestionat per les tècniques

La informació assolida constitueix una font

qualitativa

Protocol de Vancouver, van formar-se

vessant

quantitativa o qualitativa?.

Aquest grup focal se va celebrar el dia 18
de setembre del 2019 i van participar al

de l’Ajuntament, es va realitzar a través de
diferents canals respectant la diversitat de
situacions i usos dels serveis i equipaments
de les persones grans.

En total, van participar al voltant de 35
persones grans i persones cuidadores.

voltant d’uns 18 professionals.
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Reunió de presentació dels reptes i consens d’una estratègia d’acció

La segona etapa, la definició de reptes i

És a dir, la proposta d’accions per resoldre

consens d’una estratègia d’acció, va

els reptes que s’han plantejat en les diferents

requerir de dues fases: la primera va ser la
formulació dels reptes. Aquests són fruit de
la triangulació de la informació assolida amb
les dades secundàries (perfil de la ciutat) i
les dades primàries, és a dir, les valoracions

dimensions analitzades.
Detecció de
necessitats i
interessos
per cada un
dels àmbits
de treball
(grups
focals)

Formulació
de reptes
en base a la
informació
qualitativa
assolida als
grups focals

Formulació
de
propostes
per resoldre
els reptes:
accions

dels grups focals de professionals i de

persones grans. Per tant, els reptes intenten
donar resposta a les necessitats i interessos
esmentats als grups focals. La fase es va
concretar amb una reunió amb el grup motor

En aquesta fase van participar al voltant de
18

professionals

de

l’Ajuntament

i

d’equipaments que donen servei a les
persones grans.
tercera

etapa

a

La

revisar els reptes que se’n deriven.

La

l’establiment de circuits i eines per

sessió també va destinar un temps de treball

l’avaluació continua. En aquest punt, es

per contrastar els reptes amb les accions

van presentar als i les responsables de cada

que s’han estat duent a terme fins al moment

acció formulada a la fase anterior els

a Torelló. L’objectiu és adquirir l’experiència

indicadors i objectius a assolir en la posada

d’allò implementat i actualitzant-ho a les

en marxa del pla. Es va consensuar amb

noves necessitats i interessos de la població

aquests agents els indicadors d’avaluació

gran.

que permetran fer un seguiment del progrés

La segona fase de l’etapa, es va iniciar un

de les accions formulades la pla. La finalitat

cop es van validar aquests reptes. Així es

es poder rectificar a temps, reformular tot

convocà la reunió amb l’equip tècnic per

allò que es vagi detectant.

definir l’estratègia d’acció del pla.

A continuació es presenta un diagrama amb
les fases descrites

està

destinada

per socialitzar el document de diagnosi i
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Metodologia del Pla, Torelló de vila
amigable amb les persones grans

Estudi del territori:
diagnosi

•Recull i anàlisi de dades secundàries
•Grups focals amb equip tècnic i proveïdores de
serveis a les persones grans
•Grups focals amb persones grans i persones
cuidadores

•Definició de reptes amb el grup motor del Pla.

Definició de reptes i
consens d’una
estratègia d’acció

Establiment de
circuits i eines per
l’avaluació continua

•Proposta de l’estratègia d’acció amb equip tècnic i
proveïdores de serveis a les persones grans

•Traspàs i validació de la proposta del pla d’acció
per l’equip tècnic
•Definició d’un ventall d’indicadors de les accions

11

Diagnosi
Amb tot, l’exposició dels resultats s’ordena
seguint el model d’anàlisi que ha guiat
aquesta

recerca. Aquest model

d’anàlisi

segueix la proposta que fa el Protocol de
Vancouver per analitzar el grau d’amigabilitat
de les ciutats. Alhora, el model aborda els
Aquest apartat exposa els resultats de la

diferents espais des d’on treballar per oferir a

diagnosi realitzada, l’estudi de Torelló com a

la ciutadania gran la possibilitat de seguir el

vila amiga amb les persones grans.

procés d’envelliment actiu i amb èxit.

En aquest capítol trobarem el següents punts:
A la següent pàgina es presenta el model
• A mode d’introducció, es contextualitza la

d’anàlisi.

població de Torelló i recursos del
territori.
• Seguidament, es mostra la informació
quantitativa i qualitativa per cada uns dels
àmbits de treball proposats per l’OMS. La
informació qualitativa es nodreix:
• dels resultats del grup focal amb
l’equip tècnic i les proveïdores de
serveis per la població gran.
• dels resultats dels grups focals
amb

persones

grans

i

cuidadores.
• En tercer i últim lloc, el capítol tancarà amb
un resum dels principals resultats de les

dimensions estudiades, seguint el model
d’anàlisi: síntesi de la diagnosi.
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Model d’anàlisi del Pla, Torelló de vila
amigable amb les persones grans
El pla de vila amiga amb la gent gran de Torelló respecta aquest model d’anàlisi, estudiant
els factors personals i els contextuals que intervenen en el procés d’envelliment però a la
mateixa vegada, integra el model d’anàlisi que proposa l’OMS i que diferència vuit eixos de

treball, aquests són:

Accessibilitat i ús dels espais públics i
privats: inclou l’accés i la utilització dels
espais a l’aire lliure com els parcs i places,
i els espais tancats, públic i privats, com
són els comerços i altres

Comunicació i informació: comprèn
totes les vies i mitjans de comunicació i
d’informació així com les característiques
que la fan accessible, eficaç,
comprensible i de proximitat.
Serveis Socials i de
Salut: inclou tant l’atenció
rebuda com els diferents
recursos dels serveis
socials i de salut.
Incorpora també la salut i
el benestar des d’una
perspectiva global
considerant tots els
àmbits i entorns des dels
quals es pot promocionar.
Relacions de suport i
ajuda mútua: suport que
donen i reben les
persones grans en la
família, entre els amics i
veïns, en el barri i a la
ciutat. Així mateix, estaria
inclosa la funció parental
en la cura dels infants.

8 1
7 0 2
6
3
5 4
Context
sociodemogràfic:
descripció de la
població de Torelló i
el territori on hi viu.

Respecte, igualtat i
condicions d’inclusió:
intervenció sobre les
condicions específiques
que creen desigualtats i
risc d’exclusió entre les
famílies amb infants i les
persones grans, com la
situació de dependència, la
pobresa, l’orientació sexual
i la immigració, entre
d’altres.

Habitatge: comprèn els
espais físics on vivim, així
com les opcions per
adaptar els habitatges a
les necessitats que
emergeixen en envellir i
les diferents alternatives
d’habitatge en el cas que
no sigui possible
romandre a casa.
Mobilitat i transport:
comprèn la mobilitat
segura per la ciutat a peu
com a vianants i utilitzant
tots els tipus de transport
públic i privat.

Participació social i cívica:
inclou la participació a
través d’òrgans com els
consells, la participació en
activitats de tots tipus (de
formació i educatives,
lúdiques i culturals, de
voluntariat...), la participació
en els esdeveniments de la
ciutat i l’activitat laboral
futura o passada.
13

5.0.

Context sociodemogràfic

Aquest capítol contextualitza la població de
Torelló abordant aspectes com:
• Terme municipal de Torelló
• Població i estructura d’edats
• Origen geogràfic de la població
• Nivell d’instrucció de la població

Aquesta informació quantitativa es composa
de dades secundàries del territori –és a dir,

dades que ja existeixen i que han estat
generades

des

d’altres

organismes–,

8 1
7 0 2
3
6
5 4

exposant la informació disponible i que ens
ajudarà a contextualitzar el punt de partida
en el que ens trobem.

Font: Ajuntament de Torelló
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Territori de Torelló

mitjana de la comarca d’Osona: 137 hab./
km2 i més propera a la de la província de

Torelló és un municipi de la comarca

Barcelona: 726 hab./km2. En relació a altres

d’Osona. El terme municipal, al sector

municipis de la comarca, Torelló té una

septentrional de la Plana de Vic, limita al

densitat semblant a la de Manlleu 1.172

nord amb Sant Vicenç de Torelló i Sant

hab./ km2 i Vic 1.473 hab./km2.

Pere de Torelló, a l'est amb Santa Maria de
Corcó, al sud amb Manlleu i a l'oest amb les

Torelló té una altitud de 508 metres

Masies de Voltregà i Orís.

respecte del nivell del mar.

Torelló té una superfície de 13,48 km2 i una

població en 2019 de 14.347 habitants
(Idescat). La densitat de població de Torelló
és de 1.051 hab./km2, força superior a la

Mapa 1. Comarca d’Osona

Mapa 2. Municipi de Torelló. Visor de mapes Diputació
de Barcelona
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Població de Torelló

creixement natural (més naixements que

Segons el padró d’habitants a data del mes

defuncions)

de setembre de l’any 2019, resideixen a

En el període de 2011-2018, en el qual la

Torelló 14.641 habitants. Aquest és l’any

població en conjunt ha incrementat en un

que es registra més població al territori.

1,7%, el grup d’edat de 70 a 74 anys ha

Com mostra el gràfic 1, la població de

augmentat en un 32,43%, fent-ho amb més

Torelló

paulatinament

intensitat que la resta de grups d’edat.

d’ençà l’any 2000 amb excepció d’alguns

Oposadament, la població més jove ha

anys on es registra una pèrdua de

decrescut, especialment entre les franges

població: 2014-2015 (-0,5%), 2010-2011 (-

de 20 a 34 anys. Podem apreciar aquesta

0,1%), 2011-2012 (-0,3%) i 2000-2001 (-

tendència al gràfic 2.

0,1%). En canvi, entre el 2017 i el 2018

Aquestes dades mostren una tendència

l’increment interanual ha estat el més

moderada cap una població més envellida,

acusat dels últims anys: 1,3% d’augment

com ocorre en les societats occidentals

de la població. L’increment de la població

desenvolupades.

troba la seva raó en els saldos positius en

indicadors que mesuren aquest canvi en la

fluxos migratoris (més immigracions que

composició de la població.

ha

incrementat

Tot

seguit

veurem

emigracions) i en els saldos positius del
Gràfic 1. Evolució de la població de Torelló, 2000 – 2019
15000
14500
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13500
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12500
12000
11500
11000

Gràfic 2. Evolució població per grups d’edat, 2000 – 2018
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Font: Programa HERMES de Diputació de Barcelona

65-79 anys

80 i més
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Estructura de la població de Torelló

i 1.161 són homes (43%). Com podem
veure, a partir d’aquesta franja d’edat la

Seguint les dades data de 2018 (per tal de

població està especialment feminitzada. Les

poder

àmbits

persones de 85 anys i més representen el

territorials), l’edat mitjana de Torelló és de 43

3,5% del total de la població (495 habitants,

anys que és lleugerament superior a la

66% són dones). Per últim, la població de 60

mitjana d’edat de la comarca d’Osona: 42

anys i més representa el 25,5% del total de

anys i més propera a la mitjana d’edat de la

la població (26,1% amb dades del padró de

província de Barcelona: 42,7 anys. L’edat

2019).

comparar-les

amb

altres

mitjana de les dones és un any major que
l’edat mitjana al municipi: 44,2 anys mentre

Gràfic 3. Piràmide d’edats de la població de
Torelló, 2019

que la dels homes és inferior: 41,7. Aquest
fet no és aïllat de Torelló, segueix la mateixa
dinàmica en altres nivell territorials com a la
comarca i a la província.
A data de 2019 (padró d’habitants), el 49,7%
de la població de Torelló és de gènere
masculí (7.290 homes) mentre que un 50,3%
és de gènere femení (7.351 dones). Amb

dades

del

2018,

el

grup

d’edat

jove

representa el 16,7% de la població total, que
està lleugerament per sota de la proporció a
la comarca d’Osona, 17,5%.

Per últim, en 2018, el 19% de la població té
65 i més anys (19,6% amb dades del padró
a 2019), xifra que està per sobre de la

mitjana

d’Osona:

17,7%.

En

2000,

la

població de Torelló de 65 i més anys
representava el 17,8%. En 2018, la població

99 anys
96 anys
93 anys
90 anys
87 anys
84 anys
81 anys
78 anys
75 anys
72 anys
69 anys
66 anys
63 anys
60 anys
57 anys
54 anys
51 anys
48 anys
45 anys
42 anys
39 anys
36 anys
33 anys
30 anys
27 anys
24 anys
21 anys
18 anys
15 anys
12 anys
9 anys
6 anys
3 anys
0 anys

-150

-100

-50

0

50

100

150

de 65 anys i més és concreta amb 2.690
habitants dels quals, 1.529 són dones (57%)

Font: Programa HERMES de Diputació de Barcelona

Font: Padró Municipal d’Habitants. Setembre 2019
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Indicadors de l’estructura de la població

conjunt de la província de Barcelona. Per

de Torelló

cada 100 joves de 0 a 15 anys hi ha 113
persones grans de 65 i més anys.

Seguint la Taula 1, la taxa de natalitat de
Torelló és superior a la taxa de la província

L’índex de sobreenvelliment de Torelló és

de Barcelona: 9,7 i 8,7 respectivament. Això

semblant al de la comarca d’Osona, i recull a

indica que per cada 1000 habitants han

18,4 persones de 85 i més anys per cada

nascut 9,7 nadons durant el 2017. Tant a

100 persones de 65 i més anys.

Torelló com a la província de Barcelona es
registra un creixement natural positiu l’any

Per últim, l’índex de recanvi de la població

2017, ja que naixen més persones de les

de Torelló és força dispar al de la comarca i

que moren. En el cas de la comarca d’Osona

la província. Aquest posa de manifest que

el creixement natural és negatiu.

surten més persones del mercat laboral per

En relació a l’índex d’envelliment, la població

edat de jubilació que persones joves en edat

de Torelló està més envellida que la mitjana

activa que hi entren.

de la comarca d’Osona però menys que el
Taula 1. Indicadors d’estructura d’edats (2018 i 2017). Comparació comarcal i provincial
1. Edat mitjana
de la població
2018

2. % de
3. % de població
persones grans
jove 2018
2018

4. Taxa de
natalitat. Any
2017

5. Taxa de
mortalitat Any
2017

6. Index
d'envelliment
2018

7. Index
sobreenvelliment
2018

8. Index de
dependència
global 2018

9. Index de
dependència
senil 2018

10. Índex de
recanvi de la
població en
edats actives
2018

11. Índex de
tèndencia 2018

Torelló

43

18,98%

16,76%

9,74

8,96

113,26

18,4

53,18

29,54

147,79

90,87

Comarca
d'Osona

42,1

17,70%

17,52%

9,11

9,28

101,06

18,22

54,38

27,33

115,73

82,6

Província de
Barcelona

42,7

18,80%

16,31%

8,79

8,68

115,24

16,4

54,1

28,97

114,99

86,23

1. Edat Mitjana de la població: Mitjana aritmètica de les edats
dels individus que composen una población
2. % Població jove: població de persones de 0 a 15 respecte
el total de la població. Població jove entesa com a població
que encara no te l’edat legal per treballar.
3. % Persones grans: percentatge de gent de 65 i més anys
respecte el total de la població.
4. Taxa bruta de natalitat: Relació entre el nombre de nascuts
vius registrats durant un any sobre la població mitjana en un
determinat territori. S’expressa en tant per mil.
5. Taxa bruta de mortalitat: Relació entre el nombre de
defuncions registrades durant un any sobre la població
mitjana en un determinat territori. S’expressa en tant per mil.
6. Índex d'envelliment: Quocient entre la població de 65 anys i
més i la població de 0 a 15 anys. Valors superiors a 100
indiquen que hi ha més població gran que jove.
7. Índex de sobreenvelliment: Quocient entre la población de
85 anys i més i la població de 65 i més.

individus en edat no activa respecte a la població
potencialment activa. El valor simbolitza el nombre de
persones en edats inactives que depenen econòmica (de 0 a
15 anys i 65 i més anys) per cada 100 persones en edat
activa econòmicament parlant (de 15 a 64 anys).
9. Índex de dependència senil: Indica la relació entre els
individus majors de 65 anys respecte a la població
potencialment activa. El valor simbolitza el nombre de
persones de 65 i més anys per cada 100 persones en edat
activa.
10. Índex de recanvi de la població activa: Quocient entre el
nombre de persones de 60 a 64 anys i el nombre de persones
de 15 a 19 anys. Valors superiors a 100 indiquen que surten
més persones del mercat laboral per jubilació que persones
que hi entren.
11. Índex de tendència: Quocient entre la població de 0-4
anys i la població de 5-9 anys. A mida que presenti valors
inferiors a 100, mostrarà el descens de la natalitat, menor
creixement demogràfic i envelliment.

8. Índex de dependència global: Indica la relació entre els
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Estructura de la població de Torelló per

d’envelliment és superior a l’assolit a nivell

barris

municipal. En canvi, el districte 2, malgrat
concentra un menor volum de persones

El districte 3, que engloba el barri de

grans,

presenta

una

taxa

de

Montserrat i el de l’Estació, és el districte que

sobreenvelliment superior a la municipal, és

concentra més població gran i menys

a dir, la població gran que hi resideix està

població jove. En conseqüència, l’índex

més envellida, 85 anys i més.

Gràfics 4. Piràmides d’edats de la població de Torelló, segons districtes. 2018
Torelló. Districte 01. 2018

Torelló. Districte 03. 2018
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38%

Index
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Torelló. Districte 02. 2018
De 98 anys
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De 77 anys
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Districte 1

un 17,6% (596 persones han nascut a

A data de 2018, en el Districte 1 resideixen

l’estranger). És el districte on més població

5.346 persones, el segon districte més

estrangera hi resideix, superant la mitjana

poblat, de les quals 928 (17,5%) tenen 65 i

del municipi (13.1%).

més anys. En aquest districte, hi resideixen
més infants de 0 a 15 anys que a la resta de

Districte 3

districtes (17,9%) i en conseqüència, l’índex

A data de 2018, el Districte 3 és el districte

d’envelliment és el més baix de tot el

amb més població, hi resideixen 5.438

municipi.

persones, de les quals 1.129 (20,8%) tenen

En el districte 1 hi resideixen 161 persones

65 i més anys. En la franja de 65 i més anys,

de 85 anys i més (3% de la població total del

el 57,6% són dones. És el districte que

districte), de les quals 99 són dones (62%) i

presenta una proporció de persones grans

62 són homes (38%). Del total de persones

més amplia, superant així la mitjana del

residents al Districte 1, un 12,1% (647

municipi (18,9%). A més, hi ha menys

persones han nascut a l’estranger)

presència de població jove (0 a 15 anys) i
per tant, el districte té un índex d’envelliment

Districte 2

superior a la resta. Al districte 3 resideixen

A data de 2018, en el Districte 2 resideixen

191 persones de 85 anys i més (3,5% de la

3.388 persones, essent el districte on hi

població total del districte), de les quals 127

resideix menys població, de les quals 623

són dones (66,4%) i 64 són homes (33,6%).

(18,4%) tenen 65 i més anys. En la franja de

Del total de persones residents al Districte 3,

65 i més anys, el 58,2% són dones. En

un 11,4% (619 persones han nascut a

aquest districte, hi resideixen més persones

l’estranger)

grans (65 i més) que persones joves (0 a 15

3. Mapa de Torelló segons districtes i seccions.

anys) i per tant, l’índex d’envelliment és
proper a la mitjana del municipi. És a més, el
districte on més població major de 85% es

3

2

concentra: hi resideixen 143 persones de 85
anys i més (un 4,2%), de les quals 101 són

dones (70%) i 24 són homes (30%). Per tant,

1

és el districte on l’índex de sobreenvelliment
és més elevat: per cada 100 persones de 65
i més, 229 en tenen 85 anys i més.
Del total de persones residents al Districte 2,
Font: Pla de mobilitat urbana de Torelló, 2010
20

Origen de la població de Torelló

1.862 persones. Destaquen les persones
nascudes a Marroc, 821 habitants (813

El 31% de la població que resideix a Torelló

continuen tenint la nacionalitat marroquina),

ha nascut al municipi i un 40% ha nascut en

a Ghana, 194 habitants (182 continuen tenint

altre municipi de la província de Barcelona.

la nacionalitat ghanesa), a Romania, 110

Un 12% prové d’altre indret d’Espanya i un

habitants (97 amb nacionalitat romanesa) i a

4% d’algun altre municipi de Catalunya. El

la Xina, 94 habitants (86 amb nacionalitat

13% de la població de Torelló en el 2018 ha

xinesa).

nascut en altre indret del mon, concretament

Gràfic 5. Lloc de naixement de la població de
Torelló, 2018

Països
estranger
s; 1.862;
13%

Mapa 4. Nacionalitats resident a Torelló 2018

Torelló.;
4.405;
31%

Altra
comunitat
autònoma
; 1.754;
12%

Altre
territori de
Catalunya
(Girona,
Lleida i
Tarragona
); 494; 4%

Altre municipi
de la província
de Barcelona;
5.657; 40%

Gràfic 6. Evolució del percentatge de població nascuda a l’estranger 2011 - 2018

14,0%
12,0%
10,0%

12,2%

12,2%

11,9%

11,5%

11,8%

12,5%

13,1%

11,8%

2011
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8,0%
6,0%
4,0%
2,0%
0,0%

Font: Programa HERMES de Diputació de Barcelona
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Origen de la població de Torelló per

grups d’edat com el de 65 i més on perdonin

grups d’edat

també les dones d’origen estranger. Però,
majorment els veïns i veïnes compreses en

Si ens fixem en el total de població

aquesta edat (45 a 64 anys) han nascut a

estrangera l’any 2018, 1.862 persones, un

Catalunya (70%). Aquestes dades donen a

3,4% d’aquesta població té 65 i més anys,

entendre

concretament unes 63 persones.

població gran” tendirà a ser cada cop més

Mirant el gràfic 7, entre la població de 65

diversa per raó d’origen i podria tendir a

anys i més, actualment un 2% tenen un

equiparar-se per raó de gènere.

que

possiblement

la

“futura

origen estranger, mentre que el 64% ha
nascut a Catalunya i el 33% a altre indret

La població de 65 a 84 anys i la de 85 i més

d’Espanya. Aquesta tendència canvia en

anys

relació a la població que li precedeix: un

Catalunya o en altre indret d’Espanya. En

12% de la població que viu a Torelló i té

aquestes franges d’edat, només el 3% (de

entre 45 i 64 anys ha nascut a l’estranger.

65 a 84 anys) i el 1% (de 85 i més anys) han

En aquesta franja d’edat, hi ha més homes

nascut a l’estranger.

han

nascut

majoritàriament

en

d’origen estranger que dones (285 i 202,
respectivament) fet que difereix d’altres

Gràfic 7. Lloc d’origen de la població de Torelló segons grups d’edat, 2018

45 a 64 anys

65 a 84 anys

85 i més

Població de 65 i més anys

% població nascuda a catalunya

70%

63%

70%

64%

17%

12%

34%

29%

33%

3%

1%

2%

% població nascuda a la resta d'espanya

% població nascuda a l'estranger
Font: Idescat
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Nivell d’instrucció de la població de

altament qualificada i per tant, ha accedit a

Torelló

la universitat. Cal destacar que en aquesta
franja hi ha una major representació de les

Gairebé la meitat de la població de Torelló

dones: el 61% de les persones amb

(45,0%)

ha

primària

(24,3%)

finalitzat

els

estudis

de

estudis superiors són de gènere femení.

els

estudis

de

Un 0,4% de la població de Torelló és

secundària (20,7%). Si tenim en compte

analfabeta i un 3,1% no té cap mena

que els menors de 16 anys no estan

d’estudi. En aquest cas, les dones tenen

classificats (17,8%), el tercer gran gruix de

un major pes, representat el 65,7% de la

població de Torelló (21,1%) no ha finalitzat

població analfabeta i sense estudis.

o

els estudis de primària. Aquest segment

de la població tendeix a estar representat
en gran mesura per les persones més
grans de la nostra societat. En quart
terme, el 12,2% de la població està

Gràfic 8. Nivell de titulació de la població de Torelló (data: 01/09/2019)
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llicenciatura,
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graus,
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doctorats i
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Font: Padró Municipal a data de 2019
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Nivell d’instrucció de la població de

En la següent pàgina s’aprecia com la

Torelló per grups d’edat

població de 65 i més anys de Torelló
capitalitza el volum de persones que no ha

La formació de la població és un element

finalitzat

rellevant per entendre interessos i capacitats

generacions més joves acostumen a estar

en l’actualitat com també les condicions

més qualificades. De fet, del total de

laborals i ingressos de les persones. De fet,

persones al municipi que han finalitzat els

el nivell educatiu acostuma a ser una

estudis universitaris, només el 8% tenen 65

variable

anys i més.

determinant

en

la

realització

la

primària.

En

canvi,

les

d’activitats culturals.
Majoritàriament, la població de 60 i més

anys a Torelló no ha finalitzat la primària.

Gràfic 9. Estudis de la població de 60 anys i + a
Torelló (data: 01/09/2019)

Entre el grup de 60 i més, un 1% de la

Estudis superiors
(diplomatura,
llicenciatura, graus,
doctorats i estudis de

població gran no sap ni llegir ni escriure i
10% no te cap mena d’estudi. Les dones

No sap
llegir ni

Sense
estudis
10%

tenen un nivell educatiu més empobrit que
Estudis
secundaris
(batxillerat
superior,
formació
professional)
25%
Primària
completa
9%

els homes, així el percentatge de dones que
no sap llegir ni escriure o no te estudis és el
doble que els homes. Per contra, entre les

persones de 60 i més que tenen estudis
superiors, hi ha una major representació

Primària
incompleta
48%

dels homes.
Gràfic 10. Estudis de la població de 60 anys i + a Torelló segons gènere (data: 01/09/2019)
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Font: Padró Municipal a data de 2019
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Gràfics 11. Piràmides poblacionals segons el nivell de titulació de la població de Torelló. Any 2019
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Taula 2. Població segons grups d’edat i nivell de titulació. Any 2019
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85 i més

No sap llegir ni escriure

2%

8%

8%

14%

17%

9%

9%

34%

Sense estudis

1%

2%

6%

6%

8%

24%

30%

24%

Primària incompleta

6%

8%

11%

10%

18%

22%

15%

11%

Primària completa

17%

12%

19%

21%

19%

7%

3%

1%

Estudis secundaris (batxillerat superior, formació
professional)

11%

14%

23%

22%

16%

9%

3%

1%

Estudis superiors (diplomatura, llicenciatura, graus,
doctorats i estudis de postgrau)

3%

26%

30%

18%

14%

7%

2%

0%

Font. Padró Municipal d’habitats. Any 2019
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5.1.

Espai a l’aire lliure i edificis

Presentació de l’eix i horitzó desitjat

El programa de ciutats amigables amb les

8 1
7 0 2
3
6
5 4

persones grans ha treballat en la definició
dels eixos que es vinculen a l’entorn urbà i
que intervenen en la percepció de la
qualitat de vida al municipi. Així, els canvis
que

haurien

promocionar

de

una

preveure’s

major

per

autonomia

i

independència personal a les persones
majors estan concretats en categories
com:
• Entorn agradable, bell i segur. La
bellesa que pugui aportar el context en
el

que

una

persona

circula

habitualment és un factor a tenir en

• Creuaments de vianants segurs

• Camins i carrils de bicicletes. Mentre

compte a l’hora de definir la qualitat

que

dels espais a l’aire lliure. Per exemple,

s’encaminen

l’existencia dels espais verds fan una

saludable, una mala ubicació dels

ciutat més bella, agradable i amigable.

mateixos pot ser contrari als principis

els

carrils
a

fer

per
la

bicicletes
ciutat

més

• Lloc per poder descansar. L’adequació

de les ciutats amigables. Des de la

dels bancs ha de tenir en compte llargs

Guia de ciutats amigables es recomana

trams de distància o zones per les que

que es separi els camins per a

es pot passejar.

persones i els carrils per bicicletes.

• Voreres amigables amb l’edat. L’estat

• Banys públics adequats. L’existència

de les voreres és un element que

de

afecta directament a la capacitat per

estratègicament és un element que

caminar en l’àrea local de les persones.

també està contemplat en la guia de

Així,

ciutats amigables

les

voreres

congestionades,

dispars, angostes, trencades o que

banys

públics

ubicats

• Edificis amigables amb l’edat. Edificis

presentin perills afecten directament a

que

segueixen

l’autonomia de les persones grans.

d’accessibilitat.

els

estàndards
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Context de partida

Per altra banda, quan, per diversos
motius, no es pot gaudir de l'espai públic,

Una de les formes en les que tot

les persones afectades veuen limitada la

Ajuntament pot afavorir un estil de vida

seva

actiu i sostenible de la seva població és a

independència per moure’s en l'espai que

través de facilitar els desplaçaments i fer

comparteix tota la ciutadania. Aquesta

de l’entorn un espai més segur, saludable i

pèrdua

accessible. Així, podríem entendre que les

poden provocar l'increment d'obesitat i/o

voreres amples i en bon estat; la bona

sobreprès, i l'increment de problemes de

connectivitat entre punts de la ciutat;

salut

recorreguts segurs (per exemple, amb

aïllament, malestar emocional) (ISGlobal).

bona il·luminació); i l’existència de zones

Am tot, és important pensar en el "disseny

exclusives per vianants, són eixos que

per a tothom", i per tant, pensar en el

faciliten la vida a les persones majors i

"disseny per a cadascú", perquè l'espai

aquelles persones amb problemes de

públic

mobilitat.

comunicació i l'accessibilitat de totes les

A banda, cal destacar que l’entorn té un

persones.

autonomia

personal

d'autonomia

mental

ha

i

i

garantir

seva

independència

(ansietat,

de

la

depressió,

la

mobilitat,

fort impacte en la salut de les persones.
De fet, un dels factors de risc que causen

En aquest apartat s’inclou informació i

la càrrega més gran de malalties i que

valoració de l’entorn a Torelló, és a dir,

expliquen

i

dels espais a l’aire lliure a Torelló, l’accés

discapacitats és la contaminació de l’aire

als edificis públics i accessibilitat en el

(10 posicions del rànquing a 2016) (Font:

conjunt de la vila.

http://www.healthdata.org/spain).

Cal destacar primer que, com indica la Llei

la

tendència

de

morts

13/2014, d’accessibilitat de Catalunya a
tots els projectes que es redacten a
l’Ajuntament,

urbanització

de

carrers,

zones verdes, equipaments, etc., “els
espais urbans d’ús públic (carrers, places,
parcs, etc.), s’han d’adaptar de manera
progressiva a les condicions dels plans
municipals d’accessibilitat”

Jardins Espona de Torelló
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Si iniciem amb els espais naturals cal

l’instrument per transformar la ciutat de cara

ubicar el municipi: Torelló es troba entre les

al futur.

muntanyes de la Vall de Ges, per on

El pla d’accessibilitat de la via pública va

s'estenen les serres del Collsacabra i el

tenir en compte la normativa i va incidir en:

Cabrerès, les quals amaguen boscos i

l’amplada

paisatges únics. El Riu Ges ocupa el fons de

amplades menors de 5,80m, plataformes,

la vall i a Torelló conflueix amb el Riu Ter. La

camins, carrers sense urbanitzar, carrers

Vall del Ges és una unitat territorial ben

amb fortes pendents, existència de guals de

definida amb factors geogràfics, històrics i

vianants, paviment, etc.

culturals comuns. Per tant, la orografia de

Pel que fa al pla d’accessibilitat dels edificis,

Torelló el dota d’un entorn natural molt ric.

s’abasta l’alçada dels esglaons, rampes,

de

la

vorera,

carrers

amb

escales, porta, etc.
Més enllà dels indrets naturals que envolten

Els edificis municipals analitzats han estat

Torelló, la vila també integra zones verdes

els més importants: local per a entitats,

que apropen la natura a la seva població.

cooperativa, museu de la torneria, oficines

Destaquem aquí els jardins de L’Espona i

municipals, casa de la vila, zona esportiva

Vicenç Pujol com a indrets on passejar i

municipal,

piscines

gaudir de la natura.

d’esports

montserratí,

municipals,
mercat

camps

municipal,

tanatori, arxiu municipal, biblioteca municipal

i dependències de la policia.

Val a dir que les accions incloses als plans
per fer Torelló un municipi més accessible no
han estat acomplides en la seva integritat i
que per tant, encara hi ha equipaments
públics

que

no

són

accessibles

a

la

ciutadania. Així, mentre que el Centre Cívic,

la casa de la vila, la Biblioteca Dos Rius, i el

Jardins Espona de Torelló

pavelló són edificis accessibles; el Teatre
En relació amb el grau d’accessibilitat a

Cirvianum o la Biblioteca de Torelló del barri

l’espai

dos

de Montserrat continuen sent edificis públics

documents a destacar: en el 2005 es va

no accesibles per persones amb mobilitat

aprovar el Pla d’accessibilitat als edificis i

reduïda.

públic

de

Torelló,

hi

ha

en el 2003 el Pla d’accessibilitat de la via
pública. Aquests plans es presentaren com
28

Informació
valoracions

qualitativa:
de

professionals

les

❑ Entre les persones grans hi ha una queixa

i

generalitzada cap als actes incívics de la
població que deixen els carrers de la vila

persones grans.

amb brutícia o punts concrets com la zona
de l’estació.

Entorn bell, verd i agradable

❑ Torelló compta amb espais verds com ara

Accessibilitat a l’aire lliure

els Jardins de Vicenç Pujol i l’Espona, per

❑ Des de l’aprovació del Pla d’accessibilitat de

tant, té actius naturals al territori que estan a

l’espai públic i equipaments s’han fet

l’abast de la població. No obstant això, tant

algunes millores, principalment al centre del

per part de les persones grans com pels i

municipi. Malgrat això, el Pla no s’ha

per les professionals es creu que no

executat en la seva integritat: la majoria dels

s’aprofiten suficient aquests jardins (cal

carrers de Torelló no són accessibles per

recordar que l’horari d’obertura d’un dels

anar-hi amb cadires de rodes o per

parcs

està

l’horari

de

persones amb problemes de mobilitat. De

persones

fet, als grups de persones grans reforça la

grans afegeixen La Pèrgola al barri de

debilitat de les voreres poc amigables atès

Montserrat com altre indret bell.

la manca de desnivell entre la vorera i el pas

l’Ajuntament).

vinculat

a

Tanmateix,

les

❑ Des de la visió tècnica s’afirma que la

de vianants que faciliti l’accés autònom de

planificació de l’espai públic en els últims

les persones que van en cadira de rodes.

anys ha tendit a construir places de ciment

Els desplaçaments estan també afectats per

en detriment de les zones d’herba, un

l’amplada

exemple és la ronda de les Pollancredes.

llombardes

De fet, tant les persones grans i l’equip

esglaons massa elevats i pals d’electricitat,

tècnic

vinculen

l’entorn

bell

amb

insuficient
aixecades,

de

les

sots

voreres,
i

forats,

la

arbres i senyalitzacions a la vorera. Alhora,

presència de natura, així, mentre que el

la població gran que participà dels grups

centre de la ciutat podria destacar-se com

focals van voler ressalta els esforços per

una zona amb bellesa, els barris de Torelló

millora

que queden a la perifèria perden encant

l’Ajuntament.

l’espai

públic

per

part

de

amb l’increment del ciment i l’absència

❑ Tenint en compte el territori de Torelló val la

d’espais naturals. Les zones amb excés de

pena afegir que a Torelló hi ha trams per

ciment no les troben zones belles.

caminar que no són del tot agradables

❑ L’equip tècnic que treballa directament amb

perquè hi ha pendents pronunciades.

les persones grans afirma que a Torelló,
donat que està envoltat de natura, té una
ruta o camí vora el riu que és un punt de
tracció de persones grans.
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Bancs per seure

convivència de les bicicletes no és una

❑ Des de l’opinió tècnica i ciutadana: no hi ha

prioritat a abordar ja què no generen grans

gaire bancs i els que hi ha estan concentrats

conflictes: per norma general les bicicletes i

a la zona del centre de Torelló. Es troben a

els patinets van principalment a sobre de la

faltar en els jardins per reservar una zona de

vorera en el Carrer Nou i aquest és ample.

descans entre la vegetació.

Ara bé, puntualment, si que hi ha persones

❑ A més, alguns dels bancs són incòmodes per

que s’han queixat d’aquelles bicicletes i

les persones grans. Als grups, les i els

patinets que van massa ràpid perquè els hi

participants es queixen que alguns bancs

genera inseguretat.

estan col·locats en direccions contraposades
i que això dificulta que es pugui conversar.
❑ Algunes de les rutes a peu no preveuen un
seguiment amb bancs per descansar.

Convivència amb cotxes
❑ Als grups de gent gran es formula una queixa
vers a la conducció amb el cotxe: aquest va
sovint molt ràpid i no acostuma a aturar-se

Convivència amb vehicles de mobilitat personal i

als passos de vianants per deixar passar a la

bicicletes

persona gran. Al grup de cuidadors/res

❑ L’equip tècnic recorda que no hi ha una

s’explicà que de vegades s’han de posar en

ordenança que prevegi la convivència amb

mig del pas per assegurar que la persona

els monopatins i patinets. En conseqüència,

dependents té temps de travessar.

els monopatins, patinets i bicicletes circulen
per sobre de la vorera o carretera.
❑ Des del punt de vista de les persones grans
que han participat als grups focals, la

Seguretat

impediments per deixar anar al bany a les

❑ Algunes tècniques es mostren preocupades

persones malgrat que no siguin clients.

per la seguretat de les persones grans
davant d’episodis de robatoris. En els últims

Accessibilitat a edificis

anys s’han registrat dos robatoris a persones

❑ Si bé és cert que s’han anat adequant els

grans durant el dia.

edificis públics a la normativa d’accessibilitat

❑ Entre les persones grans participants no es

(Ajuntament de Torelló, Biblioteca Dos Rius,

recorden aquests fets però si que mencionen

Centre d’Atenció Primària i Centre Cívic), hi

que hi ha alguns carrers o zones de Torelló

ha encara equipaments que la població gran

que dona la sensació de major inseguretat

voldria fer servir i que no en fa perquè no són

degut a que està poc il·luminada o perquè

accessibles: Teatre, accés a la piscina

durant la nit es concentren grups de

municipal, biblioteca de Montserrat.

persones, sovint més joves (p.e. Jardins,
Carrer

Sant Bertomeu, en el trencant

direcció Can Jaumir).

❑ Tanmateix, gran part dels comerços de
Torelló no són accessibles però els i les
comerciats faciliten la compra a les persones
que

Lavabos

❑ Al municipi no hi ha lavabos públics, l’equip
tècnic recorda que van haver de tancar-los a
causa d’actes vandàlics. Les persones grans
indiquen que els comerços i bars no posen

no

hi

l’establiment.

poden

accedir,

sortint

de

5.2.

Habitatge

Presentació de l’eix i horitzó desitjat

La vinculació entre habitatge i qualitat de
vida ha estat també reafirmat a la guia de
ciutats amigables. El document recorda que
cal generar un sistema de recolzament que
permeti a les persones grans envellir de
forma còmoda en la seva pròpia comunitat.
Els eixos que nodreixen aquest camp de
treball, i per tant el nostre horitzó, són:
• Accessibilitat econòmica a l’habitatge. Un
context amigable cap a la població gran
hauria de garantir la possibilitat de
canviar d’habitatge i accedir així
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3
6
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a un

domicili més accessible i adequat a les
seves necessitats. A la guia es recomana

Per tant, canvi radicals en l’entorn poden

la previsió d’habitatges disponibles i

afectar al sentiment de pertinença al barri

accessibles econòmicament a persones

de la persona major; això és: canvi de les

grans.

estructures

• Disseny de l’habitatge i modificacions.
Que emmarca tots aquells aspectes

dels

habitatges,

dels

comerços, dels veïns i veïnes, etc.
• Opcions

d’habitatge.
d’una

Abasta

gama

la

d’opcions

referits al disseny de la casa que afecta

disponibilitat

en la capacitat de les persones per viure

d’habitatge en la mateixa àrea local que

còmodament i la capacitat per poder fer

puguin garantir l’acompanyament en el

canvis.

procés d’envelliment de forma amigable.

• Entorn de l’habitatge i convivència. La

• Serveis a domicili. Des de la OMS

guia apunta a la importància de tenir una

s’aposta per un envelliment en casa i per

l’entorn

tant, abans que decidir canviar-se a altre

sensació

de

seguretat

en

domiciliari.
• Vincles familiars i comunitaris. “Els canvis
en una ciutat o barri afecta el sentiment

domicili i anar a viure a una residència, es
reconeix com un recurs amigable amb la
població més gran els serveis a domicili.

de familiaritat amb la comunitat” (OMS,
2007).
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És per això, que l’adequació de l’habitatge

Context de partida

acostuma a ser necessària en moltes de
L’habitatge és un dels elements que dona

les llars. Però, una problemàtica que sovint

contingut al principi d’independència recollit

interfereix en l’objectiu de gaudir d’un

a la Carta dels Drets i Deures de la Gent

habitatge digne i adequat a Catalunya,

Gran a Catalunya (aprovada el 22 de

seguint a Jordi Bosch (2009), són les

setembre de 2003).

precàries condicions socioeconòmiques en
les què sovint es troba gran part de la gent

La qualitat de vida de les persones depèn

més gran de la societat. La capacitat

de l’entorn en el que es moguin. Aquest

econòmica pot afectar a l’hora de fer front a

entorn ha de permetre a la persona actuar i

l’adequació de l’habitatge o per accedir a

desenvolupar totes les seves potencialitats

un altre més apte per respondre a les

i expectatives. Aquest entorn s’inicia des

seves necessitats. És per això que es fa

del mateix habitatge on resideix la persona.

una crida al poder públic per acompanyar a

L’habitatge ha de ser un espai segur,

la població que es trobi en situacions

tranquil i de confort per la persona gran,

precàries.

però per sobre de tot, ha de ser un espai

Amb tot, l’habitatge és un dels eixos

accessible: tant pel que fa a l’arribada a

prioritaris a abastar per assegurar un

l’habitatge (amb la instal·lació d’ascensor o

envelliment saludable i amb èxit. De fet, la

rampes) com un cop la persona hi és a

tendència

dintre (amb un mobiliari adaptat o ajuts

d’envelliment actiu és prioritzar l’estada de

tècnics al bany, a la cuina, etc.).

la persona major en el seu domicili el

que

segueix

el

model

màxim de temps possible.
Aquestes premisses no sempre han estat
integrades en la construcció dels edificis.
Els

habitatges

han

estat

pensants

i

dissenyats per a persones amb unes certes
característiques que sovint no s’adeqüen a
les

necessitats

d’alguns

grups de

la

població, veient-se més afectades les
persones majors, persones que necessiten
cadira de rodes o persones amb mobilitat
reduïda.
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l’adequació

les

Tenint en compte el total d’edificis en 2011

capacitats de les persones amb necessitats

(3.188), el 57% d’aquests edificis són de

físiques ha de ser un objectiu de qualsevol

dues plantes (1.809 edificis). El 19,3% són de

ciutat amigable.

tres plantes (616 edificis) i un 14% tenen una

Així,

de

l’habitatge

a

única planta (468 edificis). Un 9,3% tenen
En aquest capítol s’exposen, majoritàriament,

quatre o més plantes (295 edificis). Aquesta

dades sobre el mercat de l’habitatge a Torelló

dada és força similar al conjunt de la

i opcions d’habitatge per les persones amb

comarca, on predominen els edificis de dues

un grau de dependència major. Al capítol de

plantes.

serveis socials i de salut es podrà aprofundir

Aquesta informació es rellevant tenint en

en

compte que l'adequació dels edificis de més

els

ajuts

econòmics,

tècnics

i

d’acompanyament a la llar que l’Ajuntament

d’una

de Torelló ofereix a la seva població més

necessària si hi resideix una persona gran o

gran.

qualsevol

planta

amb

personal

ascensor

amb

pot

ser

problemes

de

mobilitat. Seguint dades de l’últim Cens de
A Torelló és recullen en el cens de població i

població i habitatge (INE, 2011), només el

habitatge de 2011 (INE), 3.188 edificis. En

0,84% dels edificis de dues plantes tenen

aquest

habitatges

ascensor. A mesura que l’edifici té més

principals, concretament es comptabilitzen

plantes, més edificis amb ascensor (gràfic

5.363 habitatges principals convencionals.

14):

data,

el

81%

eren

el 10% dels edificis de tres plantes

tenen ascensor, el 30% dels edificis de
Un 28% dels habitatges principals a Torelló

quatre plantes tenen ascensor, el 39% dels

van ser construïts entre el 1991 i 2011. La

edificis de cinc plantes tenen ascensor i el

resta d’habitatges, a data del cens de 2011,

57%

van ser construïts anteriorment (gràfic 12). No

ascensor.

obstant això, el Pla de Barris de Torelló tracta

Davant de la

d’actualitzar el parc d’habitatges i millorar el

rehabilitacions pertinents per continuar vivint

casc antic. De fet, cal remarcar que l’any

a l’habitatge de sempre, cal conèixer les

2019 es tornà obrir el termini per sol·licitar els

opcions per accedir a un habitatge nou.

ajuts a la rehabilitació de façanes d’edificis

El preu del lloguer anual mitjà en el 2018 a

del nucli antic.

Torrelló és de 417€ mensuals. Aquest preu

El 71% són habitatges de propietat (40% en

s’equipara al municipi veí de Manlleu però és

aquell

inferior a la mitjana d’Osona. El preu ha anat

moment

pagaments

pagades

pendents).

i

31%

Aquesta

xifra

amb

és

dels

edificis

de

6

plantes

tenen

impossibilitat de fer les

incrementat d’ençà el 2013 (gràfic 16).

semblant a les proporcions dels altres àmbits
territorials (província de Barcelona i comarca)
(gràfic 14).
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Els

preus del mercat no

sempre

són

personal

i/o

altres

circumstàncies

accessibles per les persones que tenen

socioeconòmiques

menys ingressos i estalvis, per això, des de

acredites”

l’Oficina d’Habitatge de Torelló s'actua amb la

d’Habitatge de Torelló, 2018)

finalitat d’aconseguir que l’habitatge sigui un

• Promoció

degudament

(Memòria

i

gestió

del

l’Oficina

de

parc

públic

dret garantit a tothom.

d’habitatges. El municipi disposa de 5

L’Oficina d’Habitatge actua amb:

promocions

• Informació

i

assessorament

sobre

temes relacionats amb l’habitatge

d’habitatge

de

protecció

oficial fruit dels convenis subscrits amb el
Departament

de

Medi

Ambient

i

• Cèdules d’habitabilitat

Habitatge i amb la Fundació Família i

• Ajuts a la Rehabilitació

Benestar. Les 5 promocions sumen 113

• Certificat d’aptitud i ITE

habitatges. Les zones dels habitatges

• Ajuts a la Rehabilitació d’elements

estan repartides entre els districtes:

comuns dins l’Àmbit de Pla de Barris
• Ajuts

al lloguer

(lloguer, hipoteca,

- Sector del Castell I, Comte Borrell (36
habitatges)
- Sector del Castell I, Carrer Mas Torra

desnonaments)
• SIHD (Servei d’Intermediació en deutes

(48 habitatges)
- Sector de la Creu 1 (24 habitatges)

de l’habitatge)
• Borsa de mediació per al lloguer social
• Registre de sol·licitants d’habitatges

- Sector de la Carrera (24 habitatges,

destinats en el seu inicia

persones

grans tot i que actualment hi viuen

amb protecció oficial

també famílies joves)

• Mesa d’emergència
• Gestió d’habitatge social. En aquest
punt, val la pena destacar que a la

- Sector del Castell II (17 habitatges)
- Carrer Capsavila (2 habitatges)

memòria de l’Oficina de 2018 s’exposa
la

contractació

de

la

Fundació

d’Ancians de Sant Feliu de Torelló pel
seguiment

dels

habitatges

socials,

cedits per l’Agència de l’Habitatge,
“dels quals l’Ajuntament disposa de l’ús
temporal, o habitatges de titularitat
municipal, a efectes de possibilitar
l’accés a l’habitatge amb caràcter
temporal

i

rotacional,

a

aquelles

famílies amb situació de risc d’exclusió

social,

amb

manca

d’autonomia

Habitatges del Sector de la Carrera
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Gràfic 12: Any de construcció dels habitatges
familiars principals. Cens 2011

Gràfic 13: Nombre de plantes, Torelló i Comarca,
2011

Torelló

Osona

1.087
864
742
589

5 o més
4 plantes
3 plantes
2 plantes

799

514
243

151

148

2,9%
3,0%

6,4%
4,2%
19,3%
20,0%
56,7
53,8
%
%

14,7%
19,0%

1 planta

Font: Idescat, Cens de 2011

Gràfic 14: Edificis destinats a l’habitatge segons
nombre de plantes rasants per instal·lacions de
l’edifici. Cens 2011

Gràfic 15: Habitatges familiars principals
convencionals segons règim de tinença.
Cens 2011

Amb ascensor (%)
Torelló

57,14

60

40%

31%

5% 16% 8%

50

Osona

35%

Província de
Barcelona

36%

38,75

40

33%

7% 19% 7%

30,41
30
20

34%

4% 20% 6%

10,1
10

0

0,84

Propietat Pagada

Propietat Pagaments Pendents

Propietat Herència o Donació

Lloguer

0

1 planta

2
3
4
5
6
plantes plantes plantes plantes plantes

Altre

Font: Idescat, Cens de 2011
Gràfic 16: Evolució del nº de contractes anuals de lloguer signats
Torelló

Manlleu

352
315

323

342

342

359

358

252

242

2017

2018

323

240

74

43

46
2006

125

115

102

2008

2009

246

272

258

205

231

252

231

79

39

2005

133

71
2007

Font: Agència de l’Habitatge

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016
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Gràfic 17: Evolució de la mitjana anual del lloguer contractual (EUROS/mes)
Torelló

Manlleu

Osona

Catalunya

750
700

677,99

698,36
654,83

650,33
614,55 599,16

650

571,22

600
550

513
481

500

443

444

422

450
400

595,66
542,18 539,54 548,52 557,50

441

408

400

420

406

400

479

455
418

350

380

368

364

2010

2011

2012

300

2007

451

2008

2009

387
344

348

351

354

2013

2014

2015

2016

2017

417
2018

Font: Agència de l’Habitatge

Preu / m2 construït

Gràfic 18: Preu € / m2 construït. Compravendes d'habitatge registrades durant període
d’abril 2018-març 2019

901
1.006

Habitatge usat

1.270
1.416
925
1.154

Habitatge nou

1.692
1.819

Font: Agència de l’Habitatge

Manlleu

Torelló

Osona

Vic

Gràfic 19: Evolució habitatge construït i acabat a Torelló
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Font: Idescat
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Fins ara ens hem apropat a les opcions i
d’habitatge

disponibilitat

pensat

per

Entre les 73 persones que hi viuen, 51
tenen

reconegut

un

grau

III

de

persones que poden, en gran mesura, fer

dependència, 19 persones un grau II i 3

una vida independent o amb una ajuda

persones un grau I o cap grau reconegut.

puntual. Ara ens endinsem en una tipologia

Un 63% de les persones residents, tenen

d’habitatge destinat per un perfil concret:

un deteriorament cognitiu greu, bastant

persones en situació de dependència. El

greu o molt greu, mentre que la resta (37%)

municipi

no tenen cap deteriorament cognitiu o

de

Torelló

compta

amb

un

establiment compartit: la residència de gent

aquest és moderat.

gran anomenada “Cals Avis”, destinada a la

La residència té els seus serveis propis:

població

manutenció,

gran

amb

dependència.

El

neteja,

infermeria,

cuina,

Programa de Gent Gran de 2004 establia

manteniment, servei de psicologia, teràpia

en el seu marc d’acció la reordenació i

ocupacional, teràpia social, dinamització

millora del servei residencial però també

sociocultural, etc.

l’estudi de la creació d’habitatge amb
serveis compartits per persones grans.

A la Residència Cals Avis, seguint la
memòria de 2018, hi viuen 73 persones: 55
dones i 18 homes. L’edat mitjana és de
88,5 anys.

Gràfic 20: Persones residents a la residència
segons grau de dependència reconegut. 2018
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14

12

5
1

1

sense grau

0

1

Grau I
Homes

Grau II

Grau III

Gràfic 21: Persones residents a la residència segons
gènere. 2018
Persones
ateses a
la
residènci
a: Homes
25%

Persones
ateses a
la
residènci
a: Dones
75%

Gràfic 22: Persones residents a la residència segons
valoració del deteriorament cognitiu. 2018
Deteriorament cognitiu
molt greu
Deteriorament cognitiu
moderat-greu
Deteriorament cognitiu
greu
Deteriorament cognitiu
moderat
Deteriorament cognitiu
lleu
Sense deteriorament
cognitiu

16,4%
28,8%
17,8%
12,3%
15,1%
9,6%

Dones
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Font: Memòria 2018 de la Residència Cals Avis i Centre de Día l’Oreig

participants dels grups focals

Informació
valoracions

qualitativa:
de

les

professionals

i

coneixen

aquests ajuts d’arranjaments a les llars i
tampoc expliquen cap experiència on els
hagin ajudat amb les modificacions a

persones grans

l’habitatge. En general, les persones
participants tenien estalvis i van poder fer

Romandre a la llar 1
❑ Les professionals que donen atenció
directa a les persones grans afirmen que
els costos que significa la cura de la gent
gran, dins o fora de les seves llars, són
inassolibles per a moltes famílies. Entre
les persones grans es demana una
cobertura del servei de suport a domicili

més amplia: que pugui donar el servei
també a les hores abans d’anar a dormir
per tal d’ajudar a la persona cuidadora,
que ajudi a la persona gran amb la neteja
de la casa, etc.
❑ Les professionals reafirmen que el preu
de lloguer ha augmentat excessivament
durant els últims anys i això pot suposar
un factor d’expulsió de les persones
grans

més

vulnerables

dels

seus

habitatges.

❑ Les professionals indiquen que des de
l’Ajuntament es continua gestionant els
per

❑ En general, tant al grup tècnic com entre
les

persones

grans

s’afirma

que

l’habitatge acostuma a no estar adaptat i
necessita de modificacions. S’expliquen
experiències

en

les

que

aquestes

modificacions no es poden fer (per
exemple, posar ascensor) ja que l’edifici
és antic o el cost de les modificacions és
elevat. En alguns casos la persona gran
ha hagut de marxar de casa o inclús, s’ha
quedat “aïllada” perquè no pot sortir.
❑ Als grups focals amb persones grans
trobem experiències positives on el banc
d’ajudes tècniques ha donat orientacions
a

les

famílies

sobre

com

adaptar

l’habitatge. En altres casos, la persona
gran ha rebut per part d’associacions
com Càritas material adaptat per que hi

Disseny de l’habitatge i modificacions

ajuts

les adequacions.

arranjaments

d’habitatges

(programa de la Diputació de Barcelona),
ara bé, aquests són força limitats: els
ajuts d’arranjaments tenen límits de
persones (es parla d’unes 4 - 5 llars). A

estigui més còmoda.
Opcions d’habitatge
❑ L’equip tècnic i les persones grans posen
en valor que es van construir pisos per

gent gran però, alhora mencionen que els
pisos no estan hàbitats únicament per
persones grans sinó que conviuen també
amb famílies joves.

més a més, poques persones grans

1 Febleses

també abordades a l’eix de serveis
socials i de salut
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conviure, actualment, les accions que
La diferencia en els ritmes i estils de

s’impulsen des del consistori i la societat

vida generen conflictes de convivència:

en qüestió d’habitatge són insuficients:

per part de l’equip tècnic es concreta

accedir a una casa del bloc de pisos per

que

són

conflictes

que

s’originen

persones grans o rebre ajuda a casa.

principalment per culta de sorolls i entre
les persones grans, s’explica alguna

Habitatge residencial

vivència on el conflicte es ocasionat,

❑ Torelló té una residència al municipi que

segons

la

persona

gran,

pel

té 60 places. Les professionals afirmen

comportament incívic i, fins i tot, delictiu

que manquen places de residència. La

d’alguns veïns.

llista d’espera a la residència és llarga,

❑ Hi ha llista d’espera per accedir als pisos

tant per places privades com publiques.

destinats per a la gent gran degut al

❑ Les tècniques detecten població gran

procediment administratiu. La tardança

que necessita una plaça de residencia

pot arribar a superar l’any i els dos anys.

però que no pot pagar el preu públic. De

❑ L’equip tècnic afirma que hi ha una

fet, als grups focals amb persones

manca d’habitatge compartit que sigui

grans, la majoria de les assistents no

una solució a mig camí entre viure-hi a

creuen que els hi sigui possible accedir-

la residència i viure-hi a casa sol/a. Seria

hi (ja sigui pel temps d’espera o pel preu

interessant poder fer un habitatge amb

prohibitiu de la residència). Puntualment

serveis comunitaris i que hi pogueren

s’expressa temor per no trobar cap

estar les persones grans que estan

equipament on passar els últims anys de

soles o amb la parella però que no tenen

vida.

un estat de dependència. Les persones

❑ Des d’un punt de vista tècnic, es valora

grans que participen als grups focals

que les residències tenen cada cop més

reafirmen aquesta debilitat i, alguna

un

persona afegeix, que entre un grup de

promouen

persones de la vila ja s’han plantejat

cognitiu.

organitzar-se per aconseguir aquesta
mena d’habitatge.

❑ Malgrat que s’està treballant de manera
transversal (entitats del tercer sector i

caràcter

assistencialista

poc

el

i

que

desenvolupament

❑ Entre la gent gran que coneix la
residència

perquè té algun familiar

ingressat es ressalta que el tracte i
l'atenció és molt bona.

Ajuntament) per buscar noves formes de
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5.3.

Transport i mobilitat

Presentació de l’eix i horitzó desitjat

La guia de ciutats amigables preveu un

8 1
7 0 2
3
6
5 4

vertader abast del transport i del l’àmbit de
la mobilitat en general per tal de facilitar la
vida a les persones de 65 i més anys. Les
dimensions que mesuren l’adequació del
transport són:
•

Disponibilitat.

La

disponibilitat

fa

referència a l’existència d’un sistema
planificat de transport públic i privat que
estigui a l’abast de la població i, en
aquest cas concret, de la població
d’edat avançada.
•

Accessibilitat en quant a costs

•

Confiabilitat

i

freqüència.

Què

el

•

transport tingui una freqüència estable

usar el transport públic depèn molt de la

és un element imprescindible per la

possibilitat

previsió del seu ús. Els continus canvis

arribar al destí desitjat” (OMS, 2007).

en

Cobrir les diferents zones d’una ciutat

la

freqüència

desconfiança

en

podria
el

generar

transport

i,

Parades

i

estacions

de

aquest

ofereix

per

té.
•

part de la població.

que

és un dels reptes que el transport públic

conseqüentment, un ús més limitat per

•

Destinacions de viatge. “L’habilitat per

Serveis

especialitzats

per

persones

transport.

majors. Algunes ciutats reserven un

L’espai físic destinat per esperar el

mitjà de transport especialment adaptat

transport públic cal que sigui adequat

per persones que tenen més dificultats

per asseure’s i estigui ben cuidat.

per utilitzar el transport públic.

Tanmateix, aquests espais són els
destinats a donar una bona informació
sobre la freqüència i destinacions.
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Context de partida

- Accés per l'Eix Transversal (C-25) sortida
de Manlleu i arribada per la Carretera

El transport, i en concret el transport públic,

Manlleu - Torelló.

accessible en termes físics i econòmics

- Accés des d'Olot, pel coll de Bracons.

constitueix un factor clau per l’envelliment

- Accés des de Barcelona, Vic i Manlleu,

actiu. Aquest tema està relacionat amb

amb autobús. L’opció d’autobús gestionat

altres àrees de discussió. En particular,

per Sagalés.

l’habilitat de traslladar-se pel municipi
determina la participació social i cívica i

El

l’accés a serveis comunitaris i de salut

incrementat des de l’any 2010, passant de:

(Guia de ciutats amigues amb la gent gran,

6.936 en 2010 a 7.635 en 2018.

parc

de

turismes

a

Torelló

ha

OMS). En el cas de Torelló el transport pot
esdevenir un punt d’inflexió a destacar ja
que el municipi està distribuït en tres
districtes que estan lleugerament allunyats
entre ells: així, la distància entre el Casal
Cívic de Torelló, en el barri del centre, i la
parròquia de Montserrat, en el barri de
Montserrat, és 1,3 kilòmetres amb un
lleuger desnivell.

En

aquest

capítol

exposarem

dades

vinculades a la mobilitat com ara: les
dimensions del parc automobilístic i la
disponibilitat de transport públic. Al capítol
de Serveis Socials i de Salut es tractarà en
més profunditat els serveis de mobilitat que

Això significa una variació d’un 10,1% que

l’Ajuntament de Torelló posa a l’abast de

és lleugerament superior a l’increment

les persones amb mobilitat reduïda.

experimentat a la comarca d’Osona: 9,8%.
En el municipi de Torelló, el pes dels

El municipi està ben comunicat:

turismes és del 72% mentre que en el cas

- Accés per la C-17 (antiga N-152) a 60

de la comarca d’Osona i la província de

minuts de Barcelona i a 30 minuts de

Barcelona, el parc de turismes representa

Ripoll.

el 67% (gràfic 23).
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Pel que fa al transport col·lectiu, al municipi
Mapa 5. Distància a les parades de transport públic

arriba el servei de trens amb el Rodalies
R3.
D’acord

amb

l’article

26

de

la

Llei

Reguladora de les Bases del Règim Local,
tots

els

municipis

majors

de

50.000

habitants tenen l’obligació de prestar un
servei de transport públic de caràcter urbà.
Torelló no té l’obligació de prestar servei
TPU. Ara bé, si que presta servei de
transport

interurbà

gestionat

per

la

companyia Sagalés.

Font: Pla de mobilitat urbana de Torelló

Gràfic 23. Evolució del parc de vehicles a Torelló
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Font: Programa HERMES de Diputació de Barcelona

Gràfic 24. Parc de vehicles comparat a data de 2018

Camions i furgonetes:
15% Torelló
18% Osona
13% Prov. de Barcelona

Turismes:
72% Torelló
67% Osona
67% Prov. de Barcelona

Motocicletes:
10% Torelló
10% Osona
17% Prov. de Barcelona

Font: Programa HERMES de Diputació de Barcelona
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En el mapa anterior es representa per mitjà

actualment es localitzen dues) i places

de colors la distància a les parades de

reservades per a persones amb mobilitat

transport públic interurbà, podent observar

reduïda. La implementació del pla, segons

que

indiquen

majoritàriament,

distància

curta

(color

aquesta
groc

és
i

una

taronja

simbolitzen les zones amb poca distància).

els

l’Ajuntament,

i

les

no

s’ha

professionals
completat

de

restant

l’adequació de molts elements vinculats a la
mobilitat. Per exemple, algunes marquesines

Torelló aprovà el seu Pla d’accessibilitat en el

o paredes. Recordem que l’OMS aconsella

transport en 2006. Com indica el mateix pla,

que la marquesina o parada on la persona ha

l'accessibilitat

transport

d’esperar l’autobús ha de disposar d’espai

engloba tan l'accessibilitat en la parada,

per seure i ha d’exposar la informació sobre

estació o la plaça d'aparcament com en el

els recorreguts, línies i horaris de forma clara.

mitjà de transport pròpiament dit. L'usuari ha

La taula 3 inclou els elements que es

de poder accedir a la parada, accedir a la

detectaren com existents en la redacció del

informació que aquesta conté, pujar al mitjà

Pla d’accessibilitat de 2006 i s’afegeix una

de transport, tenir un espai per poder viatjar

nova parada de taxi a data de 2019 (una al

amb seguretat, saber en quin moment ha de

barri del centre i un altra al barri de

baixar, baixar del vehicle i arribar a un

Montserrat).

dels

mitjans

de

itinerari adaptat.
El Pla d’accessibilitat analitzà una sèrie

Per últim, malgrat que s’abordarà en major

d’elements per tal de determinar si calen ser

deteniment al capítol de Serveis Socials i de

adaptats. Es van estudiar un total de 42

Salut, l’Ajuntament de Torelló ofereix el servei

elements entre parades d’autobús interurbà,

de transport adaptat porta a porta per les

estacions de ferrocarrils, parades de taxi (en

persones grans i amb problemes de mobilitat.

aquell moment hi havia una mentre que
Mapa 6. Pla d’accessibilitat en el transport, 2006.
Elements a estudiar

Taula 3. Elements vinculats amb la
mobilitat a Torelló.

Element

Nombre

Parades d'autobús urbà

0

Parades d'autobús interurbà

9

Estacions de ferrocarrils

1

Parades de taxi

2

Places reservades per a PMR

31

Font: Pla d’accessibilitat en el transport, 2006. Ajuntament de Torelló
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Informació

qualitativa:

valoracions

de

professionals

les

Sagalés té una targeta amb preu reduït per

i

a les persones grans: de 17 euros
mensuals es redueix a 8 euros mensuals.

persones grans

❑ Des de l’Ajuntament no s’ha promocionat
una targeta d’autobús amb preu reduït per

Disponibilitat
❑ L’equip professional recorda que d’acord

les persones grans.

amb l’article 26 de la Llei Reguladora de
les Bases del Règim Local, tots els
municipis majors de 50.000 habitants tenen
l’obligació de prestar un servei de transport
públic de caràcter urbà, i per tant Torelló no
té l’obligació de tenir transport públic urbà.
El fet que no hi hagi suposa una limitació
per les persones que viuen als barris
allunyats del centre, que és el punt
neuràlgic de Torelló: on es localitzen tots
els serveis i es fan la majoria d'activitats.
Aquesta debilitat es compartida tant pel

❑ Ara bé, hi passa el transport interurbà que
connecta Torelló amb Vic, Manlleu i altres
municipis veïns. Segons les persones
aquest

transport

té

poca

disponibilitat: poca freqüència i recorregut
❑ A més, les persones grans que en fan ús,
afirmen que l’autobús (Sagalés) no és del

accessibles

per

persones

amb

problemes de mobilitat i persones grans: hi
ha

porta a porta però no dona abast a tota la
demanda existent. Actualment s’utilitza

principalment per anar als centres de dia i
no hi ha gaire opció per destinar-lo per
anar al casal o al CAP. Les persones grans
que participen en els grups focals es
queixen

que

tipologia d’usuaris/es

de

transport adaptat ha variat, tendint a donar
suport a les persones més dependents

persones grans amb menys dependència.
En conseqüència, s’ha reduït el transport
adaptat per apropar a la gent gran al Casal
Cívic i els horaris són ara molt limitats,
canviants, poc fiables i no s’adapten
sempre a les necessitats o interessos de la

curt.

tot

❑ L’Ajuntament garanteix el transport adaptat

però, alhora, deixant sense servei a les

grup ciutadà com per l’equip tècnic.

grans,

Serveis especialitzats per persones grans

uns

esglaons

massa

elevats

per

accedir-hi. Ara bé, si vas en cadira de roda,
el conductor/a baixa la rampa.
❑ El preu del tiquet de l'autobús interurbà és
el mateix per moure’s dintre de Torelló com

persona gran
❑ En determinades activitats es compta amb
un transport propi de Creu Roja o bé del
servei

de

SAD

de

l’Ajuntament

que

assegura l’assistència a algunes activitats
liderades per l’ajuntament i salut. Les
persones grans valoren molt bé aquest
servei ja que els assegura poder participar
de les activitats puntuals.

per anar a un municipi veí. No totes les

persones grans coneixen que l’empresa
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grans al grup focal, s’afirma que la

Parades
❑ Malgrat

que

s’aprovà

Pla

conducció del cotxe o moto és senzilla i

d’accessibilitat al transport, cal revisar les

segura per les persones grans. A més, hi

marquesines:

ha

que

siguin

el

fàcil

de

reconèixer, que estiguin cobertes i amb

moltes

zones

per

aparcar

i

especialment a la zona del CAP.

un banc per seure o esperar, amb

❑ Entre les persones que no condueixen i

informació dels horaris i recorreguts. Al

que no acostumen a agafar l’autobús

grup ciutadà es reafirma aquesta debilitat

s’explica que conten amb l’ajut dels fills i

i es recull l’opinió que les parades del

filles que porten als pares/mares quan ho

Sagalés no estan ubicades en tots els

necessiten

punts d’interès.

Conducció
❑ Seguint les opinions de les persones
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5.4.

Participació social i cívica

Presentació de l’eix i horitzó desitjat
L’OMS presenta com a factors necessaris
per incentivar la participació social i cívica:
• La gama d’oportunitats. Ha d’existir una
àmplia gama d’opcions d’interès per les
persones grans que les motivi a
participar. No només el contingut de les
activitats ha de ser divers en termes
culturals i temàtic sinó també adequat
per

la

diversitat funcional

de

les

persones grans.

8 1
7 0 2
3
6
5 4

• Activitats accessibles en quant a cost
• Oportunitats accessibles. Tot i haver
una bona informació i programació de

és

• Integració de generacions, cultures i

imprescindible contar amb la possibilitat

comunitats. “Les persones majos volen

de poder participar de l’activitat. És a

oportunitats per socialitzar i integrar-se

dir, cal que l’indret on es realitza

amb altres grups d’edat i cultures dins

l’activitat estigui ben connectat amb la

de la seves comunitats, activitats i

resta de zones de la ciutat i sigui

families” (OMS, 2007)

les

activitats

culturals,

• Opcions de voluntariat per persones

accessible.
• Coneixement

d’activitats

i

majors

esdeveniments. Donar a conèixer la
programació d’activitats és fonamental
per poder participar en les mateixes. La
forma de comunicar la programació pot
ser un element rellevant per garantir
una certa participació en les diferents
activitats.

47

Context de partida

La participació social i el suport social
estan

estretament

vinculats

amb

el

benestar i el bon estat de salut durant tot el
cicle vital. La participació en activitats
comunitàries d’oci, socials i culturals així
com activitats familiars, garanteixen que
les persones grans continuïn gaudint de la
companyia, del respecte i estima, i al cap i
a la fi, mantenir o generar noves relacions
d’amistat, de suport i cura (Guia de les
Torelló és un municipi que creu en

ciutats amigues amb la gent gran. OMS)
Com hem vist, la dimensió de participació
no només mesura el grau en el que les
persones

grans

participen

sinó,

molt

important, els mitjans i possibilitats que el
municipi ofereix a la persona per poder
participar. Aquesta participació pot adoptar
formes

més

participació

exigents
política

com

i

cívica

ara
amb

una
la

col·laboració en sindicats, associacions o
altres

organitzacions

de

representació

ciutadana, o pot esdevenir una participació
social amb l’assistència a espectables,
actes, o activitats esportives.

l'educació de les persones al llarg de la
vida. De fet, la formació manté activada la

ment de les persones, aconseguint que
estiguin més actives i àgils mentalment i
reverteix directament en el benestar i
qualitat de vida atès que afavoreix en:
l’autoestima, l’autonomia i la capacitat per
prendre

decisions,

sociabilitat

i

el

la

convivència,

manteniment

de

la
les

capacitats –estimulació mental i cognitiva,

l’aprenentatge

continuat,

l’augment

de

coneixements, etc. (8é Congres Nacional
de la Gent Gran, “El present de les
persones grans: drets i deures”, 2019).

En aquest capítol s’exposa el mapa
d’equipaments municipals i el nombre
d’entitats

desagregades

per

tipologia.

Aquesta informació ens indica amb què

compta Torelló per més endavant conèixer
l’opinió de les persones grans.
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La major part de l’oferta formativa gratuïta

preu

(subvencionada per la Generalitat) o a preu

gimnàstica,

públic (preu reduït) es garanteix des de tres

medicació;

serveis municipals: el Centre Cívic, el Centre

exemple: pintura contemporània, dibuix en

de Formació La Cooperativa i L’Escola d’Arts

carbó, sorra de colors o patchwork. Altres

Plàstiques. El Centre Cívic és l’espai per

activitats a destacar són els tallers de country,

antonomàsia de trobada, de socialització i

cant coral, play-back, ganxet o puntes de coixí.

també de formació amb tallers com ara el de

A més, el fet que el Casal Cívic sigui un espai

conversa en anglès, francès o anglès. La

obert per totes les edats, infants, joves,

Cooperativa, és el centre de formació del

persones grans així com també a entitats,

municipi que té oferta per persones adultes per

garanteix que es puguin treballar i potenciar

l’aprenentatge del català. I L’Escola d’Arts

les relacions intergeneracionals.

públic,

per
ioga,

exemple:
txi-kung

activitats

el
o

taller

de

exercici

artístiques,

com

i
per

Plàstiques que fa cursos per a adults de
pintura, ceràmica, restauració de mobles,

A banda del Centre Cívic, Torelló compta amb

costura i costura creativa.

diversitat d’equipaments destinats que generen

Tanmateix, hi ha persones grans que es

activitats com el pavelló municipal, la piscina

desplacen al municipi de Vic per assistir als

municipal, el teatre i les biblioteques.

programes formatius de la Universitat de Vic
per

persones

grans:

Aula

d’Extensió

Universitària.

A continuació s’exposa un mapa amb els
equipaments socials, culturals, religiosos i
esportius de Torelló.

Més enllà dels tallers formatius, el Centre Cívic

de Torelló també ofereix activitats esportives a

Font: Galeria d’imatges del centre cívic de Torelló
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Mapa 7. Distribució dels equipaments a Torelló

Biblioteca del
Barri de
Montserrat

Club social i Llar
amb suport
Estivill Camps

Parròquia de
Montserrat
Centre Cultural
Islàmic Alhidaya
Sala municipal
d'exposicions
Museu de la
Torneria
Centre de
Formació: La
Cooperativa

Hotel d'Entitats
Josep Bardolet
Centre de dia Crommia

Foyer Teatre
Cirvianum

Parròquia de Sant Feliu

Cinema El Casal

Biblioteca Dos Rius
Camp de Futbol Municipal
Pavelló municipal
d’esports

Piscina municipal
d’estiu
Residència Cals Avis i Centre de
dia l'Oreig

Arxiu
Municipal
Casal Cívic
de Torelló
Piscina municipal coberta

Font: Ajuntament de Torelló

Taula 4. Equipaments a Torelló

Equipaments culturals
1. Arxiu Municipal

7. Sala municipal
d'exposicions

2. Biblioteca del Barri de
Montserrat

8. Sala Polivalent

3. Biblioteca Dos Rius

9. Teatre Cirvianum

4. Centre Cívic del barri de 10. Hotel d'Entitats Josep
Montserrat
Bardolet
5. Cinema El Casal
6. Museu de la Torneria

Equipaments esportius

Equipaments religiosos

1. Camp de Futbol
Municipal

1. Parròquia de Montserrat

2. Pavelló municipal
d’esports

2. Parròquia de Sant Feliu

3. Piscina municipal
coberta

3. Santuari de Rocaprevera

4. Piscina municipal d’estiu

4. Centre Cultural Islàmic
Alhidaya

11. Ràdio Ona
12. Casal Cívic de Torelló
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Equipaments Educatius
1. Centre de Formació La
7. Llar d'infants La Cabanya
Cooperativa

Equipaments Socials
1. Club Social i Llar amb
suport Estivili Camps

2. Escola de Música de Torelló

8. Escola Vall del Ges

3. Escola Dr. Fortià Solà

9.Escola Rocaprevera

4. Escola d’Arts Plàstiques

10. Escola Sagrats Cors

5. Oficina de Català

11. Institut Escola Marta Mata

6. Llar d'Infants Blancaneus

12. IES Cirvianum

2. Centre de dia Crommia
3. Centre de dia i
residència Cals Avis

Font: Ajuntament de Torelló

Més enllà de les activitats que es realitzen en
els

equipaments,

s’organitzen

diversitat

diferents entitats a la vegada. No obstant
això, destaquem una entitat adreçada al

d’activitats a l’aire lliure, per exemple:

sector de persones grans: l’Associació de

- Passejades amb el projecte “Fem 10.000

Gent Gran en Marxa. Aquesta associació és

passes”

una de les que dinamitza l’espai del Casal

- Els “Dijous Saludables”

Cívic de Torelló amb diferents activitats (ioga,

Entre d’altres activitats puntuals.

ioga mobilitat reduïda, contes personalitzats,
cant coral, cuina, idiomes, teatre, etc.).

Pel que fa a l’associacionisme, es destaca el

Aquesta

caràcter associatiu de Torelló on actualment

persones grans voluntàries

associació

està

liderada

per

es registren 117 entitats. Com podem veure a
la taula 5, predominen les entitats culturals i

Taula 5. Entitats segons categoria a Torelló

esportives.

conjunt de la ciutadania i per tant, les

Culturals

Nº total
d'entitats a
Torelló
49

persones grans poden estar participants en

Esportives
Socials
Educatives

26
11
9

Sanitàries

8

Comerciants i empresarials

6

Solidàries

5

Veïnals

3

Total

117

En general, les entitats van adreçades al

Categoria d'entitat

Font: Ajuntament de Torelló
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Informació
valoracions

qualitativa:
de

professionals

les

s’ha reduït el transport adaptat per apropar a

i

la gent gran al Casal Cívic, quedant-se
persones sense accés al servei, i els horaris

persones grans

són molt reduïts i de vegades només preveu
l’estada de la persona gran en el centre cívic

Gama d’oportunitats d’activitats

durant dues hores.

❑ Tant l’equip tècnic com les persones grans

afirmen que a Torelló hi ha una oferta
variada d’activitats i s’afirma que és un poble
que genera moltes activitats i que té una
ciutadania mobilitzada Ara bé, als grups
focals es fa una proposta d’ampliació de la
gama d’activitats amb classes de balls que
siguin moderns (proposta que fa el grup

❑ Les persones grans fan un llistat dels
equipaments que organitzen activitats i que
no són accesibles per persones amb cadira
de rodes o amb mobilitat reduïda: la
biblioteca del barri de Montserrat, el teatre i
la piscina (l’accés ala mateixa piscina). En
relació a la piscina, una veïna que participà
dels grups comenta que va demanar a

gran-jove, 60 a 70 anys), més classes de

l’equipament

ioga i de taller de memòria perquè és una

hidràuliac per facilitar l’accés a l’aigua.

activitat que agrada i hi ha llista d’espera.
❑ Les persones cuidadores són les que menys
hi participen. Als grups focals, una gran part
de les persones cuidadores afirmen que no
fan més activitats perquè li dediquen moltes
hores a la cura i perquè les activitats que
ofereix

el municipi no

persones

dependents

integren a les
o

no

estan

acompanyades d’un servei de cura de les
persones dependents durant el temps de
l’activitat per facilitar la participació a la
persona cuidadora.

Accessibilitat a les activitats
❑ El principal problema d’accessibilitat a les
activitats que s’organitzen és la mobilitat. Tot
es concentra al centre i les persones que
viuen més allunyades i tenen dificultats de
mobilitat no arriben. A més, l’orografia del
municipi és molt abrupta. Aquesta feblesa es

que

poses

una

cadira

❑ Les participants dels grups focals fan una
proposta/demanda: un centre cívic al barri
de Montserrat. S'assegura que hi ha pots
espais de socialització al barri i que el fet
d’anar fins al centre limita a moltes persones
grans del barri.
❑ Igualment, totes les persones participants
afirmen que el Centre Cívic és l’espai de

referència per anar a fer activitats. Ara bé,
també es fa ús de: la piscina, pavelló, teatre,
biblioteca, escola d’adults i escola d’arts
plàstiques.

Integració intergeneracional i intercultural
❑ Costa que la gent més jove del poble
s’identifiqui amb el Casal Cívic per anar a fer
activitats. Per part de les persones grans
participants en els grups focals, el fet que el
centre cívic doni cabuda a diferents cohorts
és una oportunitat.

compartida per les persones grans i l’equip
tècnic.
❑ Com es mencionava en la dimensió anterior,
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❑ Dificultats

per

trobar

recanvis

hi arriba és entenedora, i fàcil de llegir.

generacionals a les entitats. Persones que

Diversos participants fan ús d’internet per

vulguin assumir tasques de gestió i

informar-se i troben que la informació està

responsabilitat.

clara.

❑ La població acostuma a organitzar-se al

❑ Les persones grans asseguren que no

voltant d’interessos o grups d’amics. Això

s’informen a través del web o dels cartells

pot ocasionar que hi hagi persones grans

informatius sinó amb el boca-a-boca. És a

que els hi agradaria fer activitats però

dir, malgrat la informació que es fa, la

tenen por/vergonya d’entrar en contacte

població està desinformada i només busca

amb grups de persones que no coneixen.

allò que l’interessa. El boca-a-boca també

❑ En el grup dels dijous saludables caldria

millorar
participar

l’acollida.

L’any

passat

algunes

dones

marroquines

van

està traslladant-se a les aplicacions com

el WhatsApp a través del qual es van
comunicant els esdeveniments.

però ho han deixat de fer. Alguna de les

❑ L’equip tècnic apunta una feblesa: els

dones que van anar-hi no tornà perquè no

referents de la gent gran en el dia a dia

es va sentir molt còmoda.

(farmàcia, forn, supermercat,...) no tenen

Comunicació i informació

la informació per recomanar activitats o

❑ No es fa una discriminació alhora de

coses a fer a la gent gran. Referents que

difondre la informació. El problema és que

per altre banda no són reconeguts com a

la gent gran no sempre té accés a les

referents.

noves tecnologies que és el principal

❑ La població amb més necessitat és

canal d’informació. No obstant això, les

aquella que està més mancada de xarxa

persones que participen en els grups

social.

focals asseguren que la informació que els
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Voluntariat
❑ El projecte rebost solidari ha estat un dels
projectes amb més atracció de voluntaris i
voluntàries: unes 25 persones d’uns 65

anys. No obstant això, degut al canvi de
paradigma de la garantia del dret a
alimentació el projecte ha finalitzat i
algunes d’aquests persones han trobat
altres projectes però no s’ha aprofitat
l’oportunitat que suposà aquest grup de
persones.
❑ Càritas ofereix oportunitats de voluntariat
però, segons les persones grans i també
l’equip tècnic, pot suposar una barrera el
fet que estigui vinculat a una entitat
religiosa.
❑ Algunes persones grans troben a faltar
una

activitat

de

voluntariat

per

acompanyar i fer companyia a persones
grans.
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5.5.

Relacions de suport i ajuda mútua

Presentació de l’eix i horitzó desitjat
L’OMS aposta per incentivar conductes
de suport entre les persones que es
creien nous lligams a la comunitat però
que s’enforteixin els existents i que cada
cop es van diluint. L'objectiu és assegurar
que cada persona gran compta amb un
nucli de persones que l’acompanyen en el

procés d’envelliment. Alguns factors que
l’organització assenyala són:
• La capacitat de servei a la comunitat.

8 1
7 0 2
3
6
5 4

Una comunitat és inclusiva amb la
població gran quan es garanteix la
seva aportació de coneixement i es

El contacte i suport constant amb

preveuen

agents de confiança i de proximitat és

mitjans

per

encabir

el

potencial que les persones grans

• Cura i suport intrafamiliar.

poden aportar a la comunitat.
• Solidaritat

intergeneracional.

un objectiu a preveure.

Cada

vegada més les persones majors estan
interessades en participar de trobades
entre generacions on hi pugi haver un

En aquest eix no s’han aconseguit dades

traspàs de coneixement entre diferents

quantitatives

grups d’edat.

exposar la informació qualitativa.

• Xarxa

de

serveis

i

per

tant

procedim

a

comunitaris.

L’existència d’una xarxa de serveis
tant institucionals, culturals, socials,
religiosos, familiars, comercials, etc.
pot significar una ajuda a les persones
grans que tenen un major risc a
desconnectar-se de la seva xarxa
relacional habitual.
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Informació
valoracions

qualitativa:
de

professionals

les
i

persones grans

manteniment

d’una

xarxa

veïnal

forta:

segons les persones grans aquest comerç
es de proximitat.

Solidaritat intergeneracional
Vincles familiars i comunitaris
❑ Des de l’opinió de l’equip tècnic, en termes
generals, les famílies tenen més dificultats i
reticències per donar suport a les persones
grans. Cada cop més, «es deriva» la cura
dels pares i mares a serveis d’atenció a la
llar o residència.
❑ Les persones grans que han participat als
grups focals afirmen que tenen una sensació

❑ Els

i

les

professionals

recorden

que

s’impulsen accions per apropar als i les

infants i les persones grans amb la finalitat
de trencar estereotips negatius i prejudicis i
per

tal

d’afavorir

la

solidaritat

intergeneracional. Per exemple, es duen a
terme activitats puntuals com la celebració
de l’avi/àvia a la Llar d’infants o Escoles que
fan activitats puntuals en la residència

de desafecció familiar degut a les poques

d’avis/vies o en el Centre Cívic. No obstant,

oportunitats que tenen durant el dia per

no s’està fent cap activitat, ja sigui puntual o

conversar i veure’s. També afegeixen que el
fet que no hi hagi molta oferta laboral a
Torelló fa que els fills i filles hagin marxat i
que sigui més difícil de poder veure’s. Pel
que fa als vincles comunitaris, les persones
grans senten que les relacions de veïnatge
s’han debilitat: ha anat marxant els i les
veïnes que coneixien i hi arriba nova
població més jove i d’altres procedències. En
alguns casos aquest canvi ha estat per a
positiu.
❑ Malgrat aquestes febleses, tant als grups de
gent gran com de tècnics es diu que, en
general, Torelló és un municipi on destaquen

continuada,

amb

els

estudiants

de

secundària. L’organització d’activitats entre
joves i persones grans és una oportunitat
que s’està valorant. Algunes persones grans
als grups fan menció d’aquests actes. No
obstant, la relació amb cohorts més joves la
experimenten, sovint, amb la cura dels nets i
netes.

Xarxa de serveis i espais comunitaris
❑ Entre les persones grans que viuen a
Montserrat i han participat als grups focals,
es proposa obrir un centre cívic i de trobada
al barri per tal d’apropar un espai de trobada
a la zona.

les relacions personals i el suport entre veïns
i veïnes. A més, es reconeix al centre cívic
com l’espai per antonomàsia de relació i

reforç dels vincles d’amistat.
❑ El comerç a Torelló també és un actor en el
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Suport a les persones cuidadores i suport a les

les persones grans que es fan càrrec dels

persones que viuen soles

fills/es que tenen problemes de salut mental

❑ L’equip tècnic recorda que la cura de la

o discapacitat

persona gran en la seva llar es garanteix a

❑ Algunes persones grans coneixen altres

través del SAD. Aquest servei podria millorar

persones grans que es troben en situació de

potencialment amb l’ampliació de recursos i

soledat no volguda. Creuen que des de

per tant, d’hores i intensitat del servei per tal

l’Ajuntament s’hauria de prioritzar aquestes

de dedicar-li més temps a la persona gran.

persones.

Així també es descarregaria la persona

❑ Malgrat que algunes participants expressen

cuidadora. Cal posar també el focus sobre

la sensació de desafecció familiar, aquelles

les persones grans que es fan càrrec dels

persones grans, participants del GF que

fills/es que tenen problemes de salut mental

viuen soles, asseguren que els seus fills i

o discapacitat.

filles es mostren atentes i li dediquen temps

❑ En els grups focals es fa una demanda de

suficient.

més suport per part de les persones
cuidadores per acompanyar a la persona
dependent en el seu procés d’envelliment
❑ A més, la cura de la persona dependent
impossibilitat a la persona cuidadora a tenir
una vida social més intensa i adherir-se a
activitats.

❑ Tant als grups de gent gran com al tècnic es
recorda que cal posar també el focus sobre
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5.6.

Respecte, igualtat i condicions d’inclusió

Presentació de l’eix i horitzó desitjat
L’OMS posa el focus d’atenció en el tracte
que reben les persones grans per part de la
resta de població. Alguns punts que l’OMS
considera que cal assolir són:
• Conducta respectuosa e irrespectuosa.
En

certa

mesura,

es

busca

un

reconeixement cap a les persones que
han viscut gran part dels cicles vitals per
part de la resta de la població. Algunes
de les conductes que s’han considerat

8 1
7 0 2
3
6
5 4

com irrespectuoses en els anàlisis de
l’OMS han estat: la impaciència, la
rapidesa

en el

tracte en

diferents

comerços, la manca d’empatia a l’hora
de realitzar qualsevol acció de forma
més pausada, etc.
• Discriminació contra persones d’edat.
Sovint,

com

a

conseqüència

• Què la resta de la comunitat pugui

dels

modificar la seva visió vers les persones

prejudicis vers el col·lectiu de persones

que han viscut més temps és un repte

grans i per desconeixement, algunes

de tota ciutat amigable.

persones de la societat vinculen certs

• Exclusió econòmica. Les persones grans

comportaments a les persones grans

solen tenir ingressos bastant baixos,

que les limiten en les seves capacitats

essent un factor de risc per caure en

d’actuar. De fet, “els estereotips socials,

situacions de pobresa. A més, la baixa

del propi grup, dels cuidadors i els

disposició

professionals

dificulten la seva inclusió en tot un

discriminació

que
i

edatisme,

produeixen
son

una

de

recursos

econòmics

sistema social i cultural

amenaça per l’envelliment saludable
convertint-se en profecies que s’auto-

compleixen”

(Fernández-Ballesteros,

Envejecimiento saludable, 2011, p. 3).
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varietat d’àmbits d’exclusió però també

Context de partida

acumulació de factors. Pel que fa als
El respecte que rep la gent més gran de la

àmbits, alguns dels que s’esmenten a la

societat per part de la resta de cohorts és

diagnosi són: el laboral, econòmic, formatiu,

molt

rellevant

a

l’hora

de

sentir-se

sociosanitari, residencial, relacional i polític

acceptada en el conjunt de la comunitat. No

ciutadà. La situació particular en cada un

només cal valorar el respecte que la

dels àmbits amb la combinació d’uns eixos

població pugui mostrar vers les persones

concrets pot donar com a resultat un procés

grans, sinó també l’existència d’un sistema

d’exclusió i agreujament de les desigualtats

equitatiu que assoleixi igualar en condicions

d’aquelles persones en una posició més

a la població que pot quedar-se més

fràgil. Un dels eixos que esmenta la

exclosa o en situació de major vulnerabilitat.

diagnosi és l’edat, però també el gènere i la

Per tant, tant les normes de conducta de la

procedència. No obstant això, no hem

població com la normativa estrictament que

d’oblidar altres com l’estat autonomia o

afavoreixen la inclusió de tots els grups

dependència de la persona o tipus de

d’edats són elements molt rellevants per tal

diversitat funcional.

d’entendre que una ciutat és amigable amb
les persones majors.

En el marc que proposa el PLICS de Torelló
també se situa el nostre estudi, on l’OMS

En aquest sentit, el Pla Local d’Inclusió i

entén el respecte, l’equitat i la inclusió social

Cohesió Social (PLICS) de Torelló aprovat

com un factor rellevant a promocionar en el

en el 2014 tractà d’estudiar les dinàmiques

procés de l’envelliment actiu i amb èxit. Per

al municipi en termes d’exclusió i inclusió.

això, en aquesta secció es recullen dades

Com indica aquest document, el concepte

sobre el mercat laboral i productiu, els

d’exclusió social es pot definir com “una

ingressos de la població gran de Torelló i

de

l’opinió de la població gran pel que fa al

factors diversos de desavantatges, vinculats

tracte rebut per la resta d’agents de la

a diferents aspectes de la vida personal,

societat (aquesta informació recollida als

social, cultural i política dels individus”.

resultats dels grups focals).

situació

d’acumulació

i

combinació

Per tant, es destacada que hi ha una
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En el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran

que ha portat la instauració de baixos

celebrat el passat 2019 s’abordà com la

salaris que comporten baixes cotitzacions.

capacitat econòmica esdevé un element

clau en la integració en la societat de tota

Abans d’esmentar breument les dades de

persona. En aquest congrés es refermà

l’atur, val la pena comprendre quin és el

l’efecte negatiu que la crisi econòmica ha

sector productiu que té major pes en el

tingut en especial sobre les persones grans:

territori.

aquestes, en moltes ocasions, han estat les

desenvolupat al municipi és el sector de

que han sostingut econòmica a les famílies i

serveis (61% del municipi es dediquen a

han acollit, novament, als membres de la

aquest sector) tot i que també la indústria és

família afectats per la situació d’atur (a

un sector amb força al municipi: 27% de les

continuació es mostren unes dades sobre

empreses es vinculen al sector de la

l’atur registrat a Torelló en els últims anys).

indústria

El

sector

productiu

(principalment

més

indústria

manufacturera) (gràfic 34).
Aquest suport que donaren i donen algunes
de les nostres persones grans se sustenten

La taxa d’atur registrat en gener 2019 a

en gran mesura en una única fonts

Torelló és 9,8%, sent aquesta taxa inferior a

d’ingressos que són la pensió o en les

l’assolida a la província de Barcelona i igual

prestacions econòmiques no contributives

a la d’Osona. No obstant això, la taxa de

(es creu que aquesta font d’ingressos és

contracció en contracte d’obra i servei a

l’única que tenen disponible el 40% de les

Torelló és major que la resta d’àmbits

persones grans a Catalunya). La quantia

territorials: 69,2% dels contracte són d’obra

rebuda, com ara veurem, acostuma a ser

i servei a Torelló mentre que en Osona

inferior o pròxima al llindar de pobresa de

representen el 41% i a la província el 32,8%

Catalunya. Com també ocorre a Torelló, les

(gràfic 35).

dones són és més perjudicades: amb els
imports

més

baixos
les

que

condicionat

a

d’existència

(alimentació,

suposen

formes

un

materials

consum

de

productes culturals, relacions, mobilitat, etc.)
i afecta a les condicions de vida bàsiques
que cada cop s’han apropat més a formes
de gestió privades (aigua, energia elèctrica,
gas, serveis de telefonia, etc.).
Amb tot, les baixes pensions són una
conseqüència directa de la crisi econòmica
60

Gràfic 35. Empreses segons grans sectors, 2019
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61,1%
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Font: Programa HERMES de Diputació de Barcelona

Gràfic 36. Evolució de la taxa d’atur registral 2008-2019
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Font: Departament de Treball, afers socials i família
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En el 2017, 3.962 persones van rebre la

les dones en conceptes de jubilació (els

pensió contributiva (1.649 homes i 2.313

homes cobren 574 € més que les dones) i

dones), representant el 28% de la població

les dones a imports lleugerament superiors

d’aquest mateix any. Aquest percentatge és

en concepte de viduïtat. Això té a veure amb

lleugerament superior a la mitjana de la

les dinàmiques laborals d’anys enrere però

comarca on el 24% de la població va cobrar

té un impacte present que fa que les dones

la pensió contributiva en 2017.

grans

Entre les diferents tipologies de pensions

econòmica en comparació als homes grans.

contributives, el 65% són en concepte de

A la resta d’àmbits territorials es repeteix

jubilació, el 22% en concepte de viduïtat,

aquesta realitat. A la província de Barcelona

l’11% d’incapacitat permanent i el 2% en

i a Torelló la diferència de l’import mitjà en

concepte d’orfenesa. Tant la jubilació com la

concepte de jubilació per raó de gènere està

viduïtat són dos conceptes que estan

lleugerament més intensificada amb un

condicionats pel gènere, és a dir, els homes

diferència de 590€ i 574€, respectivament.

tinguin

menor

independència

accedeixen a un import mitjà més elevat que

Gràfic 37. Pensió contributiva mitjana de la
seguretat social per tipus i sexe, 2018. Torelló

Gràfic 38. Comparativa de pensió contributiva
mitjana en concepte de jubilació, 2018
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Informació
valoracions

qualitativa:
de

professionals

les

❑ En altres casos, la capacitat d’estalvi (ja sigui

i

per l’oportunitat de poder fer-ho o pel mateix
tarannà de la persona) ha permès a diferents

persones grans

persones grans fer canvis a l’habitatge per

adequar-lo a les noves necessitats i a viure
Respecte
❑ Als grups focals amb persones grans, entre
alguns/nes de les persones participants es
diu que es té la sensació que la societat té
poca paciència i consideració cap a la gent
gran: preses, poca predisposició a ajudar,
poca consciència de les necessitats més
pròpies

de les

persones

grans.

Altres

participants asseguren que tenen la sensació
de cura i respecte per part de la població.

de forma més relaxada durant la present
edat de la vida.
❑ Els i les professionals apunten que l’augment
dels serveis amb copagament pot ser un
inconvenient per les persones amb rendes
més baixes com les de les persones grans.
❑ A més, les persones grans son les que han
estat ajudant als seus fills i filles davant de
situacions d’atur.
❑ Si bé és cert que, en general, les persones
grans tenen pagat l’habitatge, aquelles que

Digitalització
❑ L’equip tècnic posa sobre la taula la inclusió
digital de la població gran. Les entitats
bancaries i altres els serveis privats estan

han de canviar de domicili o que estan
llogant han vist com el preu d’accés a
l’habitatge s’ha incrementat progressivament
sent restrictiu per les rendes més baixes.

canviant de forma molt ràpida. Cada vegada
més informatitzats, amb menys tracte directe
pel personal. Això ho pateixen les persones
grans a les que no se’ls presta l’atenció i la
paciència necessària, quedant excloses pel
procés d’informatització.

Inclusió social
❑ Seguint amb els resultats assolits al grup
focal de professionals, cal tenir en compte
les persones que tenen problemes de salut
mental o alguna discapacitat. En aquests
cas, una persona amb 50 anys pot tenir la

Condicions d’inclusió econòmica
❑ Algunes de les persones grans participants
als grups i, especialment, les dones es

mostren preocupades per poder fer front a
despeses com el pagament de la residència
o d’un centre de dia degut a la seva limitada
capacitat econòmica. A més s’expliquen

mateixa

situació

de

dependència

o

símptomes que una persona de 65 i més
anys. No obstant això, les barreres que té la
persona amb a discapacitat és superior ja
que per edat no pot accedir als mateixos
serveis.

experiències en les que la persona accedeix
a una quantia molt petita de diners per fer
front

a

les

despeses

del

dia

a

dia

(alimentació, pagament de rebuts, accés a
activitats, anar a espectables, el teatre, etc.).
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❑ Detecció

de

persones

grans

que

són

cuidadores i es que queden excloses de les
dinàmiques de la societat perquè tenen
molta càrrega de cura d’altres membres de
les seves famílies.

Formes de bon tracte
❑ Hi ha més visibilitat i consciència per
detectar els casos de maltractament a gent
gran.

No

només

a

nivell

físic,

sinó

abandonament o manca de suport.
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5.7.

Serveis Socials i de Salut

Presentació de l’eix i horitzó desitjat

Seguint el programa de Ciutat Amigables
amb les Persones Grans, hi ha una sèrie
d’eixos que cal valorar a l’hora de mesurar
l’adequació del sistema de salut a les
necessitats de les persones amb més edat
de la societat:
• Atenció de salut accessible. Contar
amb serveis de salut correctament
ubicats és un factor important. Per tant,
el repartiment de centres de salut als

8 1
7 0 2
6
3
5 4

diferents districtes de la ciutat facilita
l’accés als mateixos. Igualment, la
connexió amb el transport públic és una

En aquest sentit, la comprensió dels

opció subsidiària en el cas que algun

tràmits que cal fer per accedir a

dels centres de salut estigues allunyat.

determinats serveis i ajudes poden

• Serveis per envellir bé. La ciutat ha de

resultar especialment complicats per la

preveure serveis o programes per la

població més gran. Cal evitar que

prevenció de malalties i promoció de la

població quedi fora dels serveis o

salut.

subvencions degut a la manca de

• Cura en els domicilis. L’envelliment a la
llar és una aposta de l’envelliment

actiu. Per tant, per tal que l’envelliment

comprensió dels passos a seguir.
• Ajudes econòmiques per fer front a les

despeses en salut

es pugui fer des de casa, calen serveis
que promoguin l’estada a la llar.
• Informació

i

acompliment

dels

procediments. Com en tots els àmbits,
que

la

informació

arribi

clara

i

comprensible a les persones grans és
imprescindible pel gaudi dels serveis.
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Serveis Socials i de Salut

Recursos de salut

Malgrat que el paradigma de l’envelliment

Primerament abordarem el mapa de

actiu

evita

posar

l’èmfasi

en

les

recursos

de

Torelló,

és

a

dir,

els

problemàtiques en la salut derivades de

equipaments de salut que trobem al

l’edat,

físic

i/o

municipi. L’ABS a la que pertany Torelló

de

les

és Vall del Ges, que abasteix a St. Pere

capacitats mentals són conseqüència de

de Torelló, St. Vicenç de Torelló i a

l’envelliment. Com es menciona

Torelló. L’Àrea Bàsica de Salut i el CAP

el

deteriorament

l’empobriment

primers

progressiu

capítols

l’esperança

de

del

vida

de

als

document,
la

estan ubicats a Torelló.

població

espanyola i catalana està allargant-se i

L’equip d’atenció primària, que s’ubica al

amb ella les implicacions sobre la salut de

Centre d’Atenció Primària a l’avinguda

la població. Els governs i la societat en

Pompeu

conjunt han de preveure fer front a

professionals

possibles situacions de solitud, problemes

comunitària,

alimentaris,

ginecologia, extracció de sang diària,

malalties

cròniques

i

dependència.

Fabra,
de

està

format

medicina

pediatria

per

familiar

i

llevadora,

infermeria, treballadores i treballadors
socials i personal administratiu de suport.

En aquest capítol es presenten les dades

En el CAP s’atenen també els casos

vinculades als equipaments sanitaris i de

d’emergències mèdiques.

salut i dades secundàries de la memòria

L’hospital

de serveis socials que ens ajuden a

l’Hospital Universitari de Vic que es troba

comprendre l’evolució de les necessitats

a uns 18 km.

més

proper

a

Torelló

és

de la població de Torelló.
A continuació es mostra un mapa on
s’ubiquen aquests serveis.
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Mapa 8. Distribució dels equipaments de Salut a Torelló

Farmàcia Bardolet

Farmàcia Aceves

Centre de dia
Crommia

Centre
d’Assistència
Primària

Club social i Llar
amb suport
Estivill Camps

Farmàcia Estudis

Farmàcia Prat
Farmàcia Nofre

Residència Cals Avis i Centre de dia
l'Oreig
Font: Ajuntament de Torelló

Taula 6. Equipaments sanitaris a Torelló

Equipaments Sanitaris i Socials
1. Centre d’Assistència
Primària

6. Farmàcia Prat

2. Farmàcia Aceves

7. Residència Cals Avis

3. Farmàcia Bardolet

8. Centre de dia L'Oreig

4. Farmàcia Estudis

9. Centre de dia Crommia

5. Farmàcia Nofre

10. Llar amb suport Estivill
Camps
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A l’informe també es recullen altres serveis

problemàtiques socials derivades de la

vinculats amb la salut com són les

malaltia mental: Club Social i Llar amb

farmàcies: al llarg del territori s’ubiquen

suport

quatre farmàcies. Així, cada un dels

Aquest servei compta amb un espai

districtes de Torelló compta amb una

d’habitatge amb quatre places i un espai

farmàcia.

de dia amb un servei de rehabilitació i oci.

Estivill

Camps.

Concretament.

A Torelló existeixen tres centres o serveis
destinats a la cura de les persones grans
que han perdut certa autonomia o que és
troben en un estat de dependència:
• Centre de dia L’Oreig
• Centre de dia Crommia
• Residència Rocaprevera Cals Avis
Centre de dia Crommia

Per últim, a Torelló s'inaugurà l’any 2017
un servei de llar amb suport temporal o
permanent

per

a

persones

amb

Taula 7. Centres per persones grans i places a Torelló

Servei

Places

Centre de dia L’Oreig

55 places

Centre de dia
Crommia

30 Places

Cal Avis Residència
Rocaprevera

65 places (30 places
concertades i 35
places privades)

Residència Cals Avis i Centre L’oreig

Font: web oficinal de Cals Avis – Centre L’oreig
(http://www.calsavis.cat/index.php/residenciaassistida-centre-de-dia/)

i

web

Xarxa

Gran

(https://www.xarxagran.cat/ca/crommia-servei-decentre-de-dia-per-a-gent-gran_59208)
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Ús

dels

equipaments

de

salut:

morbiditat, natalitat i mortalitat

Del total de persones assignades, un
84,8% han estat ateses en el 2016 per
l’ABS.

A continuació es presenten les dades sobre

Tenint en compte que gairebé hi ha el

l’ús dels serveis sanitaris recollides a l’ABS

mateix nombre de dones i homes, les

Vall del Ges.

dones han visitat i han estat ateses més

Com hem mencionat, l’ABS Vall del Ges

que els homes. No només s’ha atès en un

abasteix als municipis de St. Pere Torelló,

major nombre de casos a dones sinó que

St. Vicenç de Torelló i Torelló. A cada un

també la mitjana de visites en el 2016 és

dels dos primers municipis hi ha un

superior: 10,1 en el cas de les dones i 9,3

consultori mèdic i a Torrelló és localitza el

en el cas dels homes.

Centre d’Atenció Primària amb un equip
d’atenció primària més complet. Les dades

Un 6,1% de la població assignada a l’ABS

que es presenten a continuació són de

de la Vall del Ges amb 75 anys o més ha

l’ABS de Vall del Ges i per tant responen a

estat

totes les persones que estan assignades a

Domiciliària (ATDOM) en el 2016.

atesa

al

programa

d'Atenció

aquests territoris.
Mapa 9. Municipis adscrits a l’ABS Vall del Ges

Gràfic 25: Població de 75 i més atesa al ATDOM.
2016

6,1% població de
75 anys i més
atesa al ATDOM
(2016), Vall del
Ges
Observació: %brut = el percentatge brut és el valor
real del territori
Font: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de
Catalunya. Indicadors de Salut Comunitària. Maig 2018

Seguint el gràfic 25, el 22,6% de la
Seguint les dades dels Indicadors de Salut

població de 15 anys i més atesa en l’ABS

Comunitària

de Vall del Ges han estat diagnosticada

(AQASC),

la

població

assignada a l’ABS Vall del Ges és de

amb hipertensió arterial no complicada.

18.223 persones: 9.039 homes (49,6%) i
9.184 dones (50,3%).
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Com sabem, la investigació ha apuntat una

La taxa de mortalitat estandarditzada (TME)

sèrie de factors de risc de la hipertensió

per 100.000 habitants el període de 2011-

arterial: la diabetis, l’estrès, el sedentarisme,

2015 de la població assignada a l’ABS Vall

l’obesitat, el tabaquisme, el consum abusiu

del Ges és de 573,5 morts de dones i 1.067,3

de sal, el consum d’alcohol.

morts d’homes (per 100.000 habitants). La

La segona gran categoria de causes de

taxa de mortalitat de dones de l’ABS Vall del

l’atenció en l’ABS de la Vall del Ges en 2016

Ges és estadísticament inferior a la de

entre la població de 15 i més anys (20,4% de

Catalunya (650,6 dones per cada 100.000

la població assignada a l’ABS) són els

habitants en el mateix període).

diagnòstics per alteracions del metabolisme

Les cinc principals causes de la mortalitat

lipídic (entre els varis tipus de lípids els més

entre les dones (gràfic 26) durant el període

coneguts són els triglicèrids i altres tipus

de 2011-2015 de la població assignada a

d'èsters

de

colesterol).

A

l’àmbit

de

Catalunya, aquest és el diagnòstic més
habitual.

l’ABS Vall del Ges són:
• Malalties de l'aparell circulatori (taxa de
246 per 100.000h)

Les dues primeres dolències afecten gairebé

• Tumors (taxa de 177 per 100.000h)

de forma igualitària a homes i dones. No

• Malalties del sistema nerviós (taxa de 47,5

obstant això, els diagnòstics en tercera,
quarta i cinquena posició han estat detectats

en major mesura entre les dones. Aquests
són: trastorn d’ansietat, angoixa i estat
ansiós (18,6% en les dones i 10,6% en els

per 100.000h)
• Trastorns mentals i del comportament

(taxa de 47,5 per 100.000h)
• Malalties de l'aparell respiratori (taxa de
41 per 100.000h)

homes), l’obesitat (16,9% en les dones i
12,3% en els homes) i la depressió (14,8%

Pel que fa als homes:

en les dones i 6,5% en els homes).

• Tumors (taxa de 305,7 per 100.000h)
• Malalties de l'aparell circulatori (taxa de

Aquests diagnòstics diferenciats poden tenir

relació amb l’autopercepció de la salut entre
les dones i els homes: un 18% de les dones
de la Vall del Ges tenen una percepció
negativa de la seva salut mentre que en el
cas dels homes, aquest percentatge és del
14,5%. Aquesta tendència també es dona al

233,2 per 100.000h)

• Malalties de l'aparell respiratori (taxa de
92,4 per 100.000h)
• Malalties de l’aparell digestiu (taxa de 48,4
per 100.000h)
• Causes externes de morbiditat i mortalitat
(taxa de 48,4 per 100.000h)

conjunt del territori de Catalunya.
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Si ens fixem en el gràfic 27, podem apreciar

de 80,6 anys.

que durant el període de 2011-2015, es van
registrar nou morts d’homes per suïcidi i

Com a accions de prevenció de malalties,

una d’una dona. El nombre de defuncions

confrontació

per suïcidi a Catalunya d’homes fou de

l’envelliment i promoció d’un envelliment

1.861 i de dones de 635. Així, se segueix la

saludable liderades des del CAP i en

tendència en la que els homes s’han vist en

col·laboració de l’Ajuntament, val la pena

major

destacar:

mesura

involucrats

en

suïcidis

presentant-se com un grup amb major risc.

als

efectes

negatius

de

- el foment de l’activitat física amb les
passejades grupals de “dijous saludables”

Extraient el percentatge de morts per

- els grup de diabètics amb xerrades sobre

suïcidi a l’ABS Vall del Ges i Catalunya

la diabetis i l’alimentació.

segons gènere, podem afirmar que el

- I a més, l’inici del projecte Prescripció

nombre de suïcidis entre el total de

Social

defuncions durant el període de 2011-2015
és reduït i presenta la mateixa proporció en
ambdós àmbits territorials. El percentatge
de defuncions per suïcidi de dones entre la
població assignada a la Vall del Ges és de

0,3% i a Catalunya del 0,4%. En el cas dels
homes, a la Vall del Ges és superior,
arribant a 2,3% i a Catalunya al 1,2%.
Finalment, pel que fa a l’esperança de vida
de les dones a l’àmbit de Catalunya és 5,7

Font: Galeria d’imatges del centre cívic de Torelló

anys superior a la dels homes (gràfic 28).
Tot i no poder comparar aquestes dades
amb

Catalunya,

ja

que

no

estan

estandarditzades, a l’ABS Vall del Ges
aquesta

diferència

és

encara

més

pronunciada, amb una distància de 6,5
anys d’edat. L’esperança de vida de les
dones dels municipis assignats a l’ABS de
Vall del Ges és de 87 anys i la dels homes,
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Gràfic 26. Causes de la població de 15 anys i més atesa en l’atenció primària (ABS Vall del
Ges)

22,6

hipertensió arterial no complicada 2016…

20,4

alteracions del metabolisme lipídic 2016…

14,6

trastorn d'ansietat/angoixa/estat ansiós…

14,6

obesitat 2016 (% brut) (ABS)
10,7

depressió 2016 (% brut) (ABS)
7,6

diabetis no insulinodependent 2016 (%…
varices de les cames 2016 (% brut) (ABS)

7,3

rinitis al·lèrgica 2016 (% brut) (ABS)

7,2
6,4

altres artrosis 2016 (% brut) (ABS)

5,4

trastorns de la refracció 2016 (% brut) (ABS)

4,3

hipotiroïdisme/mixedema 2016 (% brut)…

3,7

hipertròfia prostàtica benigna 2016 (%…

3,5

Osteoporosi 2016 (% brut) (ABS)
ABS total

ABS dones

ABS homes

Observació: %brut = el percentatge brut és el valor real del territori
Font: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Maig 2018

Gràfic 27. Taxa específica de mortalitat pel gran grup de causes '2. Tumors' per 100.000
habitants 2011-2015 (ABS Vall del Ges)

246,0
233,2

Malalties de l'aparell circulatori per…
177,0

Tumors per 100.000 habitants 2011-…
47,5
37,4
47,5
26,4
41,0

Malalties del sistema nerviós per…
Trastorns mentals i del comportament…

Malalties de l'aparell respiratori per…
Malalties de l'aparell digestiu per…
Causes externes de morbiditat i…
Malalties endocrines, nutricionals i…
Malalties de l'aparell genitourinari per…
Certes malalties infeccioses i…
Símptomes i signes mal definits per…

305,7

92,4

32,4
48,4
30,2
48,4
23,7
22,0
15,1
13,2
10,8
15,4
2,2
11,0

0,0
ABS dones

50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0
ABS homes

Font: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Maig 2018
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Gràfic 28. % defuncions per suïcidi ABS Vall del Ges i Catalunya. Dada no estandarditzada.

2,5%

2,3%

2,0%

1,5%

1,2%

1,0%
0,4%

0,3%

0,5%
0,0%
Homes

Dones

Homes

ABS Vall del Ges

Dones
Catalunya

% de defuncions per suïcidi 2011-2015 (ABS)

Observació: la dada no es pot comparar perquè la dada no està estandarditzada.
Font: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Maig 2018

Gràfic 29. Esperança de vida en néixer ABS Vall del Ges i Catalunya. Dada no estandarditzada.

88,0
86,0
84,0
82,0
80,0
78,0
76,0

87,0

80,6

Homes

85,9

80,2

Dones

ABS Vall del Ges

Homes

120,0%
100,0%
80,0%
60,0%
40,0%
20,0%
0,0%

Dones

Catalunya

Esperança de vida en néixer (anys) 2011-2015 (ABS)
Observació: la dada no es pot comparar perquè la dada no està estandarditzada.
Font: Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya. Maig 2018
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Serveis Socials

programes liderats des de Serveis Socials.
De fet, la intensificació de la feina d’atenció

Tot seguit s’exposen les dades de la

directa pot interferir en certs moments la

memòria de 2016 i 2018 del Departament

documentació de les accions realitzades.

de Benestar Social.
El Departament de benestar a través de

En

l’equip

ofereix

sol·licituds de reconeixement o revisió

informació, orientació, ajuda i tractament

del grau de dependència que és un 24,6%

social a persones i famílies residents a

més sol·licituds que l’any 2017. Aquest

Torelló que es troben en una situació de

augment

major necessitat amb la finalitat de millorar

sol·licituds de reconeixement però també de

la seva qualitat de vida.

revisió dels graus 2 i 1 (3% i 5% més

Qualsevol persona que necessiti ajuda i

sol·licituds tramitades) (gràfic 30).

suport

de

per

serveis

fer

socials,

front

a

el

2018

ha

es

estat

van

gestionar

capitalitzat

480

per

les

determinades

situacions de necessitat bàsica pot accedir

Actualment, Serveis Socials gestiona 113

al servei. Així, entre el conjunt de la

PIA (Pla Individual d’Atenció). El PIA

població,

assegura

diversitat

de

persones

han

que

es

treballi

de

forma

necessitat en cert moment de la seva vida

individualitzada cada cas personal. Una de

del suport del servei, per exemple, les

les opcions que es genera a partir del PIA

persones grans, persones amb alguna

és l’accés al SAD (Servei d’Ajuda a

discapacitat física, sensorial o intel·lectual,

Domicili). A Torelló, no només existeix el

dones

SAD que atén la situació de dependència

i

homes

amb

pocs

recursos

econòmics, jovent, persones sense llar, etc.

sinó que també es garanteix el SAD social,
destinat pel conjunt de la població. El SAD,
de

competència

comarcal,

distingeix

L’any 2018 s’han atès 2.563 persones (19%

l’atenció en tres categories: l’ajut preventiu,

del total de la població). Seguint les dades

el transitori i el destinat a persones amb

de 2018, del total de persones ateses, el

dependència. En total s’han atès 121

25% tenen 65 anys o més, concretament

persones en el 2018.

642 persones (gràfic 29). A la memòria del
2017 es recollia una xifra total del 712
persones en aquesta franja d’edat ateses,
per tant un 10% menys que l’any 2018, però
aquesta dada no respon a un descens de
l’atenció a persones grans, més aviat
respon a problemes de documentació dels
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Així, l’Ajuntament garanteix el SAD social

l’ordre al domicili. L’objectiu últim és

que va destinat a tota la població que ho

procurar uns mínims en les condicions de

necessiti

preventius,

vida. Durant el 2018, 35 persones van

assistencials i educatius. En total s’han

accedir a aquest servei, essent la majoria

atès 83 persones en el 2018.

homes (71%).

En el 2018, 347 persones tenen el servei

A partir del BAT – Osona amb el programa

de teleassistència. El 98,8% de les

d’ajuda tècnica a la llar, s’ha derivat a 44

persones usuàries tenen entre 65 o més

persones en situació de dependència

anys. El Centre d’Atenció atengué 12.788

temporal o permanent i a les persones que

trucades durant l’any, va atendre 230

la cuiden i/o familiars.

amb

objectius

emergències i s’han realitzat 478 visites als
domicilis.
Aquest
L’Ajuntament

de

Torelló,

per

mitjà

ajut

pot

consistir

en

les

recomanacions tècniques per fer front a la

d’ingressos provinent de subvenció ofereix

situació

a la seva població un servei anomenat

facilitar el material adaptat per la persona

“neteja de xoc” que està destinat a

dependent (cadires de rodes, taula de

persones amb més de 74 anys que viuen

banyera, etc.)

de

dependència

però

també

soles o amb altra persona en situació de
vulnerabilitat o amb certa dependència.

En

També està destinat a persones més grans

programa d’arranjaments d’habitatges

de 74 anys que viuen amb una persona

de la Diputació ha intervingut en 3

amb dependència de grau 2 o més i que no

habitatges per millorar la seva adequació i

superen en un 1,5 l’IRSC. De forma

accessibilitat. El màxim d’habitatges que el

excepcional

s’ofereix

a

persones

aquesta

mateixa

línia,

des

del

i/o

programa permet adequar són cinc. Aquest

famílies que per motius de salut o altres

és un programa que es repeteix cada any

problemàtiques ho puguin necessitar, de

en el que es detecten quines són les llars

fet, cada cop més, el servei dona suport a

on cal intervenir fent petits arranjaments

famílies que estan en alguna situació de

(plats de dutxa, afagadors, rampes, ...)

necessitat (famílies monoparentals, amb
infants, etc.). La finalitat del servei és
ajudar en la realització de les tasques de
neteja domestica i del manteniment de
75

Finalment, les persones amb discapacitat,

Paulatinament el transport adaptat ha anat

dependència

donant

o

persones

grans

amb

problemes de mobilitat poden accedir a la

a

les

persones

que

assisteixen als centres de dia en detriment

transport

d’aquelles persones usuàries del centre

adaptat per tal de possibilitar el seu accés

cívic (antic casal de gent gran) seguint

als serveis socials d’atenció especialitzada

criteris de major necessitat. Actualment hi ha

del municipi que afavoreixin la seva qualitat

llista d’espera per poder accedir al servei de

de vida. Les principals destinacions són:

transport, requerint-se més places.

prestació

d’un

prioritat

sistema

de

centre de dia (L’Oreig 60% i Crommia 16%
dels viatges), el CAP (1% dels viatges), i el

Casal cívic de Torelló (20% dels viatges). És
un servei que va porta a porta (gràfic 32).

Font: Galeria d’imatges del centre cívic de Torelló
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Gràfic 30: Persones ateses per Serveis Socials a Torelló segons sexe i grups
d’edat. Memòria de 2018

0 a 14 anys;
11%

49% homes (1.256)
65 i més anys;
25%

2.563
Persones
ateses

15 a 29 anys;
11%

51% dones (1.307)

16 a 64 anys;
46%

Font: Memòries del departament de benestar social, 2018

Gràfic 31: Persones ateses al servei de promoció
de l’autonomia i atenció a la dependència segons
grau de dependència en el 2018 i 2017

GRAU DE
DEPENDÈNCIA
2018; 30%
1
GRAU DE
DEPENDÈNCIA
2
GRAU DE
DEPENDÈNCIA
3

2018; 33%

2017; 33% 2017; 34%

Gràfic 32: Persones ateses segons la
tipologia del SAD

SADPreventi
u
24%

SADTransito
ri
9%

2017; 33%

2018; 37%

SADDepend
ència
67%

Font: Memòries del departament de benestar social, 2018 i 2016
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Taula 8: Resum indicadors de Serveis Socials, memòria
2018

Taula 9: Resum serveis i titularitat del servei

Serveis

Resum indicadors de Serveis Socials a 2018
Persones sol·licitants del grau de dependència

480

Persones amb acord PIA

113

Persones ateses servei d'ajut al domicili (SAD-social i SAD-dependència)

204

Persones ateses pel SAD-Social

83

Persones grans ateses pel SAD-Social

22

Persones ateses pel SAD-Dependència

121

Persones amb el servei de teleassistència

347

Dones ateses pel servei de Teleassistència

281

Homes atesos pel servei de Teleassistència

66

Persones amb 85 anys o més ateses 64,3%

Titularitat del servei

SAD-Social Municipal (Ajuntament de Torelló)
Provincial (Diputació de
Barcelona)
Provincial (Diputació de
Barcelona)

SAD-Dependència
Servei de Teleassistència
Neteja de Xoc

Municipal (Ajuntament de Torelló)

Servei d'Ajuda Tècnica
(BAT)
Programa d'Arranjament
d'Habitatges

Provincial (Diputació de
Barcelona)

Servei de Transport Adaptat

Comarcal (Osona)

Comarcal (Osona)

Persones amb 65 a 84 anys ateses 34,6%
Persones que viuen soles ateses 65,1%
Ràtio de cobertura (relació de persones +65)

11,9%

Persones ateses pel servei de neteja de xoc

35

Persones soles amb servei de neteja de xoc

63,0%

Persones ateses pel Servei d'Ajuda tècnica (BAT - Osona)

44,0%

Font: Memòries del departament de benestar
social, 2018 i 2016

Font: Memòries del departament de benestar social,
2018 i 2016

Gràfic 33: Districte del domicili del Servei de
Transport adaptat

Gràfic 34: Grups d’edat de la població usuària del
Servei de Transport adaptat

Rodalies
2%

de 18 a
64 anys
3%

Districte
1
37%

Districte
3
38%

De 85 o
més anys
48%

de 65 a
84 anys
49%

Districte
2
23%

Font: Memòries del departament de benestar social, 2018 i 2016
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Informació

qualitativa:

valoracions

de

professionals

les

❑ Es fa una queixa per part dels i de les

i

usuàries del SAD, el servei que el dona
FADO és bo però no els agrada el canvi o

persones grans

rotació de les o dels professionals del servei
perquè han de treballar la confiança cada

Atenció en la Salut

cop que hi va una persona nova.

❑ Les professionals mostren preocupació per
la mancança de metges i metgesses. No hi
ha professionals que vulguin treballar a les
zones rurals com és Torelló, així que costa
cobrir les baixes amb personal nou i costa
cobrir places de llarg termini. Els i les
professionals prefereixen quedar-se a les
ciutats i grans hospitals.

❑ Les persones grans que reben servei de

neteja a casa estan molt contentes i voldrien
que aquest servei arribés a més persones.
Ara bé, es comenta que la neteja de la casa
ha d’estar vinculada a la cura personal de la
persona gran i això no els agrada ja que de
vegades només voldrien la neteja.
❑ El servei de teleassistència està molt ben

❑ Aquesta realitat afecta en l’atenció de la
població, de fet, la població gran apunta en

els grups focals que ha notat que en els
últims mesos / anys ha vist que les visites al
metge es dilaten més.

valorat però no dona senyal quan s’està fora
de casa. Algunes participants voldrien que el
“penjoll” del teleassistència també funcionés
fora de casa.
❑ Tan l’equip tècnic com les persones grans

❑ Les persones grans es queixen de la
distància física entre el CAP i el barri alt de
Torelló (Montserrat).

són coneixedores que manquen places en
els centres de dia, tant públiques com
privades. Algunes persones grans expliquen
que han portat a la parella o altres familiars

Serveis per envellir bé
❑ Torelló

compta

a altres municipis propers
amb

diferent

serveis

destinats a la població gran que tenen la
finalitat

d’acompanyar-la

en

el

procés

d’envelliment. Un cas és el Servei d’Atenció
a Domicili (SAD). Aquest servei està molt
ben valorat per les persones grans però no
té places suficients per les persones que el
necessiten.

Tanmateix,

les

participants

voldrien que el servei fons més intens, per

❑ Des de l’opinió tècnica, els centres de dia
com la avantsala de la residència on cada
cop més les persones que hi van tenen un
grau de dependència major. Això fa que
persones amb un grau de dependència més
baix no hi vulguin anar
❑ Altres serveis per envellir bé que es
demanen en els grups focals són: serveis
bucodentals, audiòfons o podologia.

exemple anant-hi a la nit.
❑ Les persones que tenen el servei de SAD
garantit

per

FADO

creuen

que

el

copagament es raonat (7€ l’hora que paga
l’usuari).
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Activitats de promoció de la salut
❑ Les persones grans assenyalen en positiu
algunes

activitats

com

són

els

dijous

saludables i les passejades que s’organitzen
des del CAP

Informació

❑ En els grups de persones grans, quan es
parla sobre el serveis per envellir bé es fa
visible certa confusió sobre els requisits i
criteris

d’accés

que

cada

servei

té.

S’expliquen experiències oposades i en
general, hi ha certa desinformació.
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5.8.

Comunicació i informació

Presentació de l’eix i horitzó desitjat

La comunicació i informació és una
dimensió gairebé transversal a tota la
resta. Hi ha una sèrie d’elements que
assoleixen que la comunicació a una
ciutat sigui el més accessible i propera a la
població més envellida:
• Comunicació amb l’Administració. Cal
que l’administració sigui un ens amb el
qual es poden solucionar dubtes i
informar-se.
• Amplia

distribució.

Els

mitjans

8 1
7 0 2
3
6
5 4

de

comunicació que resulten més familiars
per les persones grans en el nostre

La sobrecàrrega d’informació dificulta

context solen ser la televisió, els

que es vol donar a conèixer i més

periòdics i la ràdio. Les edats més joves

especialment si la població diana són

de la cohort més gran de la societat

les persones grans. L’OMS recomana

accedeixen cada vegada més a la

que per aconseguir una comunicació

xarxa social i a Internet per informar-se.

amigable amb les persones grans es

No obstant, tenir en compte que la

faci, si es possible, en un únic servei de

informació en paper és una aposta

fàcil accés i àmpliament difós en la

segura

comunitat.

en

exemple,
continuen

moltes

els

ocasions.

cartells

essent

una

Per

informatius
font

de

• Formats i disseny amigables amb les
persones

grans.

“La

presentació

comunicació per gran part de les

auditiva i visual de la informació

persones grans.

constitueix la barrera universal més

• Informació correcta. Més enllà de la
quantitat de la informació i de la varietat

important per comunicar-se amb les
persones grans” (OMS, 2009).

de fonts d’informació, cal decidir què és
allò que es vol comunicar.
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Informació qualitativa: les valoració de

❑ El 9nou (canal comarcal) és altre mitjà utilitzat
entre les persones participants.

professionals i persones grans

Format i disseny amigable

Canals de comunicació
L’equip

professional

comunicació

existents

llista
a

els

mitjans

Torelló

per

de

fer

la

❑ Tot i així, els cartells i la informació que arriba
segons les persones que participen en els

grups focals, és comprensible, fàcil de llegir i

distribució d’informació:
❑ La revista de Torelló, que es publica de forma
més regular, és privada i qui ho vol rebre a
casa ha de pagar una quota mensual.
❑ El Pescallunes, es publica tres cops a l’any i
arriba a casa de tothom, se centra en coses
que ja s’han fet i no serveix tant per
promocionar serveis o projectes. Ara mateix no

contempla elements de comunicació com

entenedora.

Comunicació amb l’administració
❑ Sí bé és cert que les persones participats
mostren

certa

coneixement

dels

desinformació
serveis

que

sobre

garanteix

l’Ajuntament, es relaten experiències de bona
comunicació amb l’ajuntament on, per mitjà de
recollida de signatures o de queixa directa

lectura fàcil.

s’han solucionat algunes demandes.

❑ La Radio Ona que no té molta audiència.
❑ La pàgina web de l’Ajuntament, que no ha
treballat encara amb un format amigable amb
les persones, no es va dissenyar amb aquesta
perspectiva.
❑ Les persones grans que han participat al grup
focal coneixen els mitjans de comunicació i
diuen que fan més ús de la revista Torelló
(aquelles persones que la reben). Poques
participants afirmen sentir la radio o mirar la
pàgina de l’Ajuntament.
❑ Pel que fa al Pescallunes, en general tothom el
llegeix però coincideixen en dir que no és un
canal

per

informar-se

d’activitats

i

esdeveniments programats sinó que més aviat

és per assabentar-se d’allò que ja ha passat.
❑ Malgrat la varietat de mitjans de comunicació,
les

el

persones

que

participen

diuen

que

s’assabenten de les activitats i esdeveniments
a través del boca a boca, quan van al centre
cívic o altra activitat. Alhora, afirmen en dir que
les persones que no participen en cap activitat
no s’assabenten.

82

5.9.

La diagnosi de forma sintètica

Es presenta a continuació una breu fitxa resum
per a cadascun dels ítems temàtics analitzats
durant la diagnosi

La tendència cap a una societat envellida es

Context demogràfic de Torelló

reflecteix a l’índex d’envelliment: a Torelló hi
La població de Torelló a data de 2019 és de

ha 113 persones de 65 i més anys per cada 100

14.347 habitants (idescat).

infants (0-15 anys). L’índex al municipi és més

En els últims vint anys la població ha augmentat

alt que a la comarca d’Osona però menor que el

progressivament. L’increment de la població

conjunt de la província de Barcelona. Pel que fa

troba la seva raó en els saldos positius en fluxos

a l’índex de sobreenvelliment: es registren

migratoris (més immigracions que emigracions) i

18,4 persones de 85 i més anys per cada 100

en els saldos positius del creixement natural

persones de 65 i més anys, que és un índex

(més naixements que defuncions).

semblant al de la comarca. Val la pena recordar

La població de Torelló, com la majoria de les

que en el municipi de Torelló, cada districte té la

societats europees, s’està envellint. L’augment

seva

de població en els últims vint anys ha estat

predomina en major mesura la població gran

capitalitzat per la població més gran, és a dir, el

(veure el document complet).

grup d’edat de 80 i més té més pes a dia d’avui

Tenint present la composició segons l’origen i

que fa deu anys mentre que el grup d’edat jove

gènere de les persones grans de Torelló,

(de 20 a 39 anys) representa un percentatge

podriem arribar a preveure que la “futura

inferior a dia d’avui que en l’any 2000.

població gran” tendirà a ser cada cop més

pròpia

realitat,

havent-hi

barris

on

diversa per raó d’origen i podria tendir a
En 2018, el 19% de la població té 65 i més

equiparar-se per raó de gènere. Actualment,

anys, xifra que està per sobre de la mitjana

però, només el 2% de la població de 65 anys i

d’Osona: 17,7%. Podem

més, té un origen estranger.

apreciar

com

la

població cada vegada està més envellida si ens
fixem que en el 2000 la població de Torelló de

A mesura que la població de Torelló és més

65 i més anys representava el 17,8%. A partir

gran, menor és el nivell d’instrucció registrat. A

d’aquesta

està

causa del context històric del moment, el 48%

feminitzada amb un major pes de les dones que

de la població de 65 i més anys no han assolit

dels homes.

finalitzar els estudis primaris.

franja

d’edat

la

població

83

Espai a l’aire lliure i edificis

existents.
• Millorar l’accessibilitat als carrers perquè

Torelló es troba entre les muntanyes de la Vall

els espais a Torelló siguin espais inclusius

de Ges, i per tant, rodejada d’espais naturals.

per tot tipus de persones.

A més, la natura s’integra en el nucli de la

Les persones grans que van en cadira de

ciutat amb la presència de dos jardins:

rodes localitzen punts i recorreguts al municipi

l’Espona i Vicenç Pujol.

per on no és accessible passejar amb

En relació a l'accessibilitat de l’espai públic i

problemàtiques com: llombardes aixecades,

edificis, l’any 2003 i 2005 es van aprovar dos

passos de vianants no rebaixats o fanals en

Plans d’Accessibilitat que enumeraven els

mig de la vorera.

indrets a millorar per fer-los accessibles. A dia

• Incrementar i millorar la comoditat dels

d’avui, aquests plans no s’han desenvolupat

bancs al municipi, posant-los respatller i

íntegrament.

tornant-los a pintar.
Els bancs en moltes de les places i carrers

En els grups focals –tant els de gent gran com

estan en mal estat (manca de pintura i amb

el grup de tècniques i tècnics– es destaquen

brutícia generada pels coloms) i disposats en

com a espais en positiu els següents indrets:

direccions oposades fent que sigui més

jardins de l’Espona, jardins de Vicenç Pujol,

incòmode tenir una conversa entre les

La plaça la Pèrgola al barri de Montserrat i el

persones que estan assegudes. Tanmateix,

camí del riu.

alguns dels bancs -en concret a la Ronda

Paral·lelament es detecten una sèrie de

Pollancredes- no tenen respatller i són de

reptes en relació amb l’espai a l’aire lliure

ciment, fet que els fa molt calents a l’estiu i

i edificis que aquí enunciem:
• Aprofitar

les

zones

verdes

i

d’estada

existents al municipi i assegurar el seu gaudi
per les persones grans.
Mentre que el centre de Torelló concentra
elements verds i naturals, les veïnes/veïns
dels barris de la perifèria trobem a faltar més
vegetació. De fet, es posa com a paradigma la

Plaça de la Ronda Pollancredes com a indret
on predomina el ciment. En altres casos, no
es promociona l’ús dels espais naturals

molt freds a l’hivern.
• Assegurar que tots els equipaments públics
siguin “edificis amigable amb les persones
grans”.
Es localitzen equipaments públics que no són
accessibles (bé siguin per accedir-hi o per
moure’s

un

cop

dintre).

Alguns

dels

equipaments mencionats i d’interès per les

persones

grans

són:

la

biblioteca

de

Montserrat, la piscina municipal i el Teatre
Cirvianum.
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grans (BAT, Servei de Teleassistència, SAD i

Habitatge

Neteja de Xoc, ajuts d'arranjaments). Alhora,

reptes

Seguint les dades de l’INE en el cens de

es formulen una sèrie de

població i habitatge de 2011, només el 28%

continuar lluitat per un habitatge accessible

dels habitatges familiars principals a van ser

per tothom:

construïts entre el 1991 i 2011. L’antiguitat

• Millorar l’adequació dels habitatges per la

dels edificis té una relació directa amb

per

gent gran

l’accessibilitat de l’edifici i habitatge, per

Les persones grans no dependents, moltes

exemple, amb l’existència d’ascensor. A data

d’elles vivint soles, voldrien trobar al municipi

de 2011, només el 14,7% dels edificis eren

un recurs d’habitatge amb serveis compartits, i

d’una planta. La resta d’edificis tenen dos o

per

més plantes i per tant, són edificis susceptibles

residència i l’habitatge individual. Per altra

un

recurs

intermedi

entre

la

d’altres

banda, l’equip tècnic reconeix que els ajuts per

requeriments– per ser accessibles. Davant de

allargar l’estada a la llar són insuficients

la impossibilitat de fer reformes en l’habitatge

davant la demanda i les necessitats de la

o l’edifici es planteja l’oportunitat de canviar de

població. És més, es detecten persones grans

casa. El preu de lloguer i de compravenda en

que queden aïllades a la llar a causa de les

Torelló ha incrementat progressivament d’ençà

barreres arquitectòniques.

de

el

necessitar

2013

ascensor

–seguint

la

–entre

tant,

tendència

general.

Paral·lelament, al municipi de Torelló s’han

• Treballar per una bona convivència als
habitatges de protecció oficial

construït progressivament habitatges de preu

La promoció d’habitatges socials pensada per

social. Entre les cinc promocions d’habitatge

persones grans va donar cabuda també a

de protecció oficial destaca la promoció del

persones joves. Les persones grans que viuen

Sector de la Carrera amb 24 habitatges

als habitatges de protecció oficial exposen

destinades, en un primer moment, a persones

experiències de conflictes en la convivència

grans.

(sovint originats pels diferents ritmes de vida).

A banda, Torelló té la Residència Cals Avis,

• Ampliar les places de residència

que és casa de 73 persones grans en situació

El recurs de la Residència a Torelló està

de dependència, de les quals, un 63% tenen

saturat, havent-hi una llista d’espera que

un deteriorament cognitiu greu, moderat-greu

s’allarga en els anys. Tot i així, entre les

o molt greu.

persones

grans

s’exposen

situacions

de

preocupació davant el cost prohibitiu de les
En

els grups focals es

reconeixen

les

places privades (i fins i tot públiques) de la

polítiques socials que l’Administració impulsa

residència,

per allargar l’estada a la llar de les persones

inaccessible.

esdeveniment

un

recurs
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El fet que Torelló no tingui TPU suposa una

Transport i mobilitat

limitació per les persones que viuen als barris
En relació a la mobilitat amb vehicle privat, el

allunyats del centre, que és el punt neuràlgic

parc de turismes a Torelló ha incrementat en

de Torelló: on es localitzen tots els serveis i

els últims anys. Actualment en el municipi, el

es fan la majoria d'activitats. Moltes persones

pes dels turismes és del 72% mentre que en

grans participarien més del Centre Cívic si

el cas de la comarca d’Osona i la província de

poguessin arribar amb transport públic. A més

Barcelona, el parc de turismes representa el

a més, no totes les parades actuals per

67%. Pel que fa al transport col·lectiu, a

esperar el TPI són amigables, mancant un

Torelló arriba el tren (R3) i es disposa de

banc

transport interurbà (Sagalés). Al municipi no

informació dels horaris i recorreguts.

per

seure-hi,

un

espai

cobert

i

hi ha transport públic urbà (obligatorietat de
TPU per municipis amb més de 50.000
habitants art. 26 de la LRBRL). En relació al

• Millorar el funcionament del servei de
transport adaptat

TPI, actualment, la companyia Sagalés té

Paulatinament el transport adaptat ha anat

descomptes en les tarifes per persones

donant

jubilades que redueix el bitllet de T-10 a la

assisteixen als centres de dia en detriment

meitat de preu, però l’Ajuntament de Torelló

d’aquelles persones usuàries del centre cívic

no ha impulsat cap descompte en el preu per

seguint

persones grans que redueixi aquest import.

Actualment hi ha llista d’espera per poder

Finalment, com a tercer transport col·lectiu

accedir al servei de transport adaptat i una

que circula al municipi, cal destacar que

amplia demanda de que torni a portar a

l’Ajuntament de Torelló ofereix el servei de

persones al Centre Cívic. Aquest transport ha

transport adaptat porta a porta per les

de ser fiable i de confiança.

prioritat

criteris

a

les

de

persones

major

que

necessitat.

persones grans i persones amb problemes de
• Assegurar que hi hagin places d’aparcament

mobilitat

per persones amb el reconeixement de la
En els grups focals es posa de manifest que

mobilitat reduïda

el municipi està pensat per la mobilitat amb

Torelló és un municipi amb espai per aparcar

vehicle privat i que manca una espenta al

però, segons criteris tècnics, fan falta més

transport col·lectiu. Els

reptes

que han

sorgit dels grups amb tècniques i persones
grans han estat:
• Fer accessible el transport públic

aparcaments

destinats

a

persones

amb

discapacitat reconeguda i vetllar per tal que
aquestes places no siguin ocupades per
persones no autoritzades.
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gran:

Participació social i cívica

• Promoure la participació de les persones
Torelló és un municipi que creu en l'educació

grans a activitats relacionals

de les persones al llarg de la vida i és que el

Les activitats amb més èxit necessiten més

municipi compta amb tres serveis municipals

oferta per donar cabuda a totes les persones

que afavoreixen la formació de la població

interessades (ioga i taller de memòria) però

gran: el Centre Cívic, Centre de formació La

també es demanen noves activitats que

Cooperativa i l’Escola d’Arts Plàstiques. A més

podrien atreure a població gran-jove com és,

a més, el pavelló i la piscina municipal, el

per exemple, el ball modern. Als grups focals

Teatre i les biblioteques ofereixen activitats

s’afirma

esportives, culturals i d’oci a la població gran.

participen de les activitats són aquelles que,

Val la pena destacar que el fet que el Casal

possiblement

Cívic sigui un espai obert per totes les edats,

vinculades: persones grans cuidadores de

infants, joves, persones grans així com també

familiars o persones grans que viuen soles.

a entitats, garanteix que es puguin treballar i

Les persones grans residents al barri de

potenciar les relacions intergeneracionals.

Montserrat reconeixen que el fet de no tenir

El

activitats

major accessibilitat física als equipaments

esportives a l’aire lliure amb passejades pel

socials i culturals agreuja la situació. A banda,

municipi i voltants (“dijous saludables”, “fem

el repte esmentat incorpora la tasca de saber

10.000 passes).

comunicar la informació sobre les activitats

A Torelló destaca el caràcter associatiu de la

culturals i d’oci a les persones grans.

seva població amb un total de cent disset

• Afavorir el voluntariat entre i per la gent gran

associacions.

destaquem

Porques persones dels grups focals afirmen fer

l’Associació de Gent Gran en Marxa que és

activitats de voluntariat i algunes d’elles

una de les que dinamitza l’espai del Casal

indiquen que a mesura que s’han anat fent

Cívic de Torelló i altres activitats a l’aire lliure.

més grans n’han deixat de fer. Es troba a faltar

Aquesta associació està liderada per persones

activitats de voluntariat que acompanyin a les

grans voluntàries.

persones grans. Seguint la valoració tècnica

municipi

també

Entre

organitza

totes,

que

les

persones

més

que

necessitarien

menys

estar

els recursos humans destinats a dinamitzar el
Les persones grans en els grups focals van

voluntariat són escassos.

coincidir en assegurar que el municipi de

• Reforçar la participació de les persones grans

Torelló garanteix una oferta variada i adequada
Alhora,

Actualment les persones grans no participen

reptes per afavorir

en els òrgans de representació, sent un eix a

d’activitats per les persones grans.
s’extreuen una sèrie de

en els òrgans de representació

la participació social i cívica de la població

incentivar.
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Respecte,

igualtat

i

condicions

va ser també un eix esmentat. Per una banda,
a Torelló, les persones grans també han estat

d’inclusió:

protagonistes durant la crisi econòmica sent el
En aquest capítol s’inclouen dades sobre la
capacitat econòmica de la població gran i
posteriorment, es recullen les valoracions de la
població gran i de l’equip tècnic sobre el
respecte de la societat cap a les persones

suport econòmic dels fills i filles en atur. Per
altra banda, les mateixes persones grans i
concretament les dones, expliquen com el fet
de tenir una renda tan restrictiva els obliga a
haver de triar entre activitats culturals o fins i
tot, a no poder-ne fer. Per això, un dels

majors.
En el 2017, 3.962 persones van rebre la pensió

reptes

contributiva (1.649 homes i 2.313 dones),

els resultats és:

representant el 28% de la població d’aquest

• Promoure de l’equitat entre les persones

mateix

any.

Aquest

percentatge

és

lleugerament superior a la mitjana de la

que es formulen un cop analitzats

grans, per exemple, amb el foment del
Servei d'Orientació jurídica (SOJ)

comarca on el 24% de la població va cobrar la

L’objectiu és garantir que la persona gran

pensió contributiva en 2017. Entre les diferents

accedeixi a tots els serveis que necessiti

tipologies de pensions contributives el 65% són

malgrat tingui recursos limitats i evitar que per

en concepte de jubilació, on es dona una

raons econòmiques la persona gran quedi

diferenciació de gènere: els homes accedeixen

aïllada de la societat i que pateixi la vulneració

a un import mitjà més elevat que les dones en

dels seus drets.

conceptes de jubilació (els homes cobren 574

En relació al comportament de la societat en

€ més que les dones). Això té a veure amb les

conjunt cap a la població gran, als grups focals,

dinàmiques laborals d’anys enrere però té un

les persones grans asseguren que se senten

impacte present que fa que les dones grans

respectades per la resta de veïns i veïnes del

tinguin menor independència econòmica en

municipi i també pels comerços i botigues de la

comparació als homes grans.

vila. Ara bé, progressivament van donant-se

A la resta d’àmbits territorials es repeteix

contextos de risc que podrien suposar una

aquesta realitat. A la província de Barcelona i a

amenaça per la inclusió de les persones grans:

Torelló la diferència de l’import mitjà en

usos dels patinets per sobre la vorera que

concepte de jubilació per raó de gènere està

generen inseguretat o la digitalització dels

lleugerament

serveis. Per això es planteja el repte de

més

intensificada

amb

un

diferència de 590€ i 574€, respectivament.

conscienciar la població de la rellevància que
té la nostra població gran en la societat.

En els grups focals, la precarietat econòmica
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Les persones grans cuidadores són el nucli

Relacions de suport i ajuda mútua:

d’atenció pel que fa a l’ajuda i suport. Tant en
En general, les persones grans no afirmen

els grups amb persones grans com amb els

sentir-se soles però, en alguns casos, es troba

tècnics s’afirma que en molts casos, la persona

a faltar més dedicació per part dels familiars.

gran no pot participar d’activitats perquè fa una

Sovint, el fet que aquests visquin fora del

cura intensiva de la parella. Així, les persones

municipi o que tinguin jornades laborals

cuidadores reclamen més acompanyament i

intensives dificulta que la família pugui passar

suport per part de l’administració i de la

més temps junta.

societat. Una proposta que es fa als grups

En relació al veïnatge, diverses persones han

focals

pogut veure com els veïns i les veïnes del seu

cuidadores

edifici han anat canviant i s’ha anat incorporant

esportives o d’oci és poder portar a la persona

població més jove i en alguns casos, població

dependent al centre on es faci l’activitat o que

d’altres orígens. En general no es generen

estigui cuidada mentre que es fa l’activitat.

grans conflictes de convivència. Tot i això,

El municipi de Torelló ha afavorit i afavoreix la

algunes

relació entre població jove i gran. És més, el

experiències

si

que

convivència

que

esmenten

per

tal

que

puguin

les

fer

persones

activitats

grans

culturals,

es

Centre Cívic és un espai que convida a tothom

generen a causa de ritmes de vida diferenciats.

a anar-hi. Per la seva part, la població gran

La població que viu al barri de Montserrat troba

valora molt positivament que es puguin fer

a faltar un espai cobert on poder socialitzar-se i

activitats de forma conjunta amb altres cohorts

no haver de desplaçar-se fins al Centre Cívic o

de la població.

altres equipaments que estan localitzats en el

Els

centre de Torelló. És més, s’assegura que hi

dimensió

ha persones grans que viuen soles, que

preservar les relacions de suport entre el

actualment

cap

veïnat, millorar la cura cap a les persones

equipament i que ho farien si tinguessin

cuidadores i seguir afavorint les relacions

aquesta proximitat.

intergeneracionals.

conflictes

de

no

estan

vinculades

sovint

en

reptes

que sorgeixen en aquesta

tracten

de

continuar

cuidant
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i

revisió del grau de dependència entre 2017-

Serveis Socials i de Salut

2018), (B) SAD Social, servei municipal, (C)
Les dades analitzades dels indicadors de salut

Servei de neteja de xoc (també destinat al

comunitària de l’AQASC ens mostren diferents

conjunt

patrons atenent al gènere: més dones que

Teleassistència, (E) gestió de l’ajut tècnic a la

homes han sigut ateses per l’ABS Vall del Ges

llar (BAT Osona), (F) gestió dels programa

en 2016. El percentatge de dones que han

d’arranjaments d’habitatges i (G) servei de

estat

ateses/diagnosticades

per

“trastorn

de

població),

(D)

Servei

de

transport adaptat.

d’ansietat”, “obesitat” i “depressió” és superior,

En els grups focals es ressalta la bona

en tots els casos, al percentatge d’homes. Val

adequació de tots aquests serveis i es valora

recordar que aquest aquesta tendència també

molt positivament l’atenció donada i el preu

s’eleva a nivell de Catalunya, essent una

d’accés. De la mateixa manera, es formulen

realitat nacional i superat les dinàmiques

una sèrie de reptes :

locals. Un percentatge superior de dones

• Reforçar

i

potenciar

els

serveis

(18%) que d’homes (14%) tenen una percepció

d'acompanyament en l’envelliment de les

negativa de la seva salut.

persones grans

Malgrat tot, si ens fixem en les taxes de

L’abast que té el SAD actualment és insuficient

mortalitat per suïcidi, es registren més morts

pel volum de persones que el sol·licita i limitat

d’homes que de dones durant el període de

en tant que hores destinades per persones (en

2011-2015 a la Vall del Ges per suïcidi. I, com

alguns casos). Les persones grans veurien

ja indicàvem en la part sociodemogràfica, les

positiu que el servei de teleassistència també

dones tenen una esperança de vida més llarga:

funcionés un cop fora de casa. Per altra part,

l’esperança

es

de

vida

de

les

dones

dels

mencionen

altres

serveis

que

són

municipis assignats a l’ABS de Vall del Ges és

necessàries en la bellesa i que actualment no

de 87 anys i la dels homes, de 80,6 anys.

s’acompanyen amb cap ajut econòmic per part
de l’Administració: atenció bucodental, vista,

Seguint les dades de les memòries del

podologia i oïda.

Departament de Benestar Socials, del total de

• Millorar la coordinació interdepartamental

persones ateses per Serveis Socials en 2018,

A nivell tècnic es reconeix l’oportunitat de fer

un 25% són persones grans (65 i més anys).

extensiva la responsabilitat de promocionar

Val

l'envelliment

la

pena

repassar

els

serveis

a

actiu

entre

els

diferents

d’acompanyament en l'envelliment de les

departaments

persones grans que ofereix el municipi: (A)

• Impulsar projectes de salut comunitària

SAD Dependència (per persones amb grau de

Treballant en les condicions necessàries per

dependència reconegut i que ha augmentat el

engegar el programa de prescripció social.90

24,6% les sol·licituds de reconeixement o

i que no participen en les activitats al municipi,

Comunicació i informació:

resten desinformades.
Al municipi de Torelló la comunicació i

És per això, que es formulen una sèrie de

informació

reptes com

es

canalitza

en

els

següents

el d’informar a persones pont,

mitjans:

com poden ser els metges i metgesses o

- Revista de Torelló, que es publica de forma

farmacèutiques i farmacèutics, per tal que

més regular, tot i que es privada i cal

siguin elles les que facin un traspàs de la

subscriure’s per rebre-la a casa.

informació rellevant a la persona gran.

- El Pescallunes, que es publica tres cops a
l’any i arriba a casa de tothom. Però que, al

Els grups de Whatsapp són cada cop un canal

publicar-se tres cops a l’any, no serveix com

més popular per informar-se i per romandre

un mitjà per comunicar en avançat les

vinculat amb altres persones.

activitats periòdiques.
- La radio de Torelló

Pel que fa al coneixement dels serveis oferts

- La pàgina web de l’Ajuntament

per

l’administració

(com

ara

el

SAD,

Teleassistència) destinats per persones grans,
Malgrat tots aquests mitjans, la població gran

sovint hi ha una manca d’informació o

afirma que se sent més informada pel boca a

desinformació sobre els mateixos. Es troba a

boca entre amistats que no pas a través dels

faltar un document curt i concret de totes

canals formals. Així, les persones que fan

aquelles ajudes a les que poden accedir

activitats i estan més socialitzades són a l’hora

atenent als criteris concrets.

les

que

més

informació

tenen.

En

contraposició, aquelles persones grans aïllades
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Pla d’acció
proveïdores de serveis de les persones grans.
Així, se celebrà una segona trobada amb
professionals
presentar,

que

validar

tingué
i

com

adequar

els

objectiu
reptes

plantejats i la formulació d’accions concretes
per superar els reptes.
Un cop finalitzat l’estudi del grau d’adequació

En

de

afavoreix

s’exposarà l’estratègia d’acció resultant, això

l’envelliment actiu i que ofereix les oportunitats

és, l’ordenació de les accions a dur a terme

i recursos adients a la població gran per tal

per tendir cap a una vila més i més amable

que pugui seguir una vida activa i saludable,

amb les persones grans, segons els eixos de

passem a formular el pla d’acció.

treball i els objectius específics.

La primera fase del pla d’acció és el

En tercer lloc, es destinarà un espai a revisar

reconeixement dels reptes que s’han elevat de

el lideratge del pla que, com s’ha anat

l’anàlisi de les necessitats. La formulació

recordant al llarg del pla, serà transversal i

d’aquests reptes ha estat validada en un

implicarà

primer moment pel grup motor i posteriorment,

l’Ajuntament i agents de la societat.

Torelló

com

a

vila

que

el

segon

a

d’aquest

apartat

diferents

capítol

departaments

de

pel grup de professionals de l’Ajuntament i

Procés seguit per elaborar el pla d’acció

Detecció de
necessitats i
interessos per
cada un dels
àmbits de treball
als grups focals
(gent gran i
professionals)

Formulació de
reptes en base
a la informació
qualitativa
assolida als
grups focals

Formulació de
propostes per
resoldre els
reptes: accions
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6.1.

Definició dels reptes

la

la gent gran) i als estàndards que l’OMS

informació assolida en la diagnosi (dades

elabora com ítems de referència per tendir

secundàries i dades primàries dels grups

cap a ciutat i comunitats més amigables amb

focals amb tècnics i tècniques de l’Ajuntament

la gent gran.

Els

reptes

es

mostren

responen

a

i professionals del territori que donen serveis a
Espais a l’aire lliure i edificis
1. Aprofitar les zones verdes i d’estada existents al
municipi i assegurar el seu gaudi per les persones
grans.
2. Millorar l’accessibilitat als carrers i vetllar perquè els
espais a Torelló siguin espais inclusius.
3. Assegurar que tots els equipaments públics siguin
“edificis amigable amb les persones grans”.
Habitatge
1. Millorar l’adequació dels habitatges per la gent gran.
2. Treballar per una bona convivència als habitatges de
protecció oficial.
3. Ampliar les places de residència.

Torelló, vila
amigable amb les
persones grans

Transport i mobilitat
1. Fer accessible el transport públic.
2. Millorar el funcionament del servei de transport
adaptat.
3. Assegurar que hi hagin places d’aparcament per
persones amb el reconeixement de la mobilitat
reduïda.

1. Conscienciar a la població respecte al bon tracte
cap a la gent gran.
2. Fomentar el Servei d’Orientació Jurídica.

Participació social i cívica
1. Promoure la participació de les persones grans a
activitats relacionals, (d’oci, de cultura i/o esportiva).
2. Afavorir el voluntariat entre i per la gent gran.
3. Reforçar la participació de les persones grans al
Consell Municipal de Benestar social.

Serveis socials i de salut
1. Afavorir una vida activa i saludable per la gent gran.
2. Afavorir l’envelliment de qualitat.
3. Potenciar el SAD.
4. Ampliar la cobertura de centre de dia.
5. Impulsar projectes de salut comunitària.

Relacions de suport i ajuda mútua
1. Donar suport a persones cuidadores.
2. Afavorir la xarxa relacional de la població gran i
fomentar el suport entre el veïnat.
3. Afavorir les relacions intergeneracionals.

Comunicació i informació
1. Vetllar perquè la informació dels serveis existents a
Torelló per gent gran arribi a tothom.
2. Potenciar els agents del territori, com els comerços
de proximitat i altres referents naturals, com a
informadors informals.
3. Assegurar que els canals de comunicació segueixen
paràmetres de la lectura fàcil.
4. Donar protagonisme a les persones grans als
mitjans de comunicació.

Relacions de respecte, igualtat i condicions d’inclusió
1. Treballar per la detecció i intervenció en casos de
maltractament de persones grans.

6.2.

Estratègia d’acció

En aquest apartat es recullen les propostes

més urgents o adequades per acomplir els

de millora adreçades a donar resposta als

objectius marcats. En el present apartat

reptes tot just presentats. Les propostes

s’exposen les accions formulades per cada

provenen del cos tècnic de l’Ajuntament,

objectiu específic (és a dir, els reptes es

influenciat per les demandes de les persones

presenten ara com objectius) i per cada gran

grans participants dels grups focals i pel seu

eix de treball.

criteri tècnic.

Tot seguit es mostraran les accions que van
aconseguir un major recolzament tècnic.

Les propostes d’accions tècniques es van
elaborar a la sessió de treball on es

En el capítol 7 es destinarà una fitxa per cada

presentaren els reptes. A més, en aquest

acció per tal de concretar millor cada una de

mateixa jornada es van prioritzar les accions

les propostes.

1. Espais a l’aire
lliure i edificis

Objectiu general: Per un entorn més accessible, segur i agradable, amb
unes normes de convivència que tinguin en compte tot tipus de
necessitats.

Objectius específics

Accions

1.1. Aprofitar les zones
verdes i d’estada existents
al municipi i assegurar el
seu gaudi per les persones
grans.

1.2.Millorar l’accessibilitat
als carrers i vetllar perquè
els espais a Torelló siguin
espais inclusius

1.1.1. Fer més accessibles les rutes a peu del municipi a través de
millorar la seva senyalització i crear nous circuits adaptats a les
capacitats físiques de les persones que hi participen, incloent-hi trams
verds durant la ruta.
1.1.2. Adequar els bancs de Torelló per tal que siguin amigables per les
persones grans.
1.2.1. Revisar el Pla d’Accessibilitat de la via pública de Torelló
incorporant la participació d’un grup motor format per persones amb
diversitats funcionals que intervinguin en l’adequació de les zones no
accessibles de l’espai públic.
1.2.2. Instal·lació de paviment antilliscant als passos de vianants per
millorar la seva seguretat.

1.2.3. Impulsar una aplicació per smartphone destinada a detectar i
comunicar de forma immediata problemes a la via pública.
1.3. Assegurar que tots els
equipaments públics siguin
“edificis amigable amb les
persones grans”.

1.3.1. Reactivar el Pla d'accessibilitat dels edificis de Torelló per
aconseguir que els edificis públics siguin accessibles per tothom. 94

2. Habitatge

Objectiu general: Per l’accés a un habitatge assequible i perquè estiguin
còmodes i atesos/es a les seves llars

Objectius específics

Accions

2.1.1. Promoció d’allotjaments col·lectius protegits. Els propietaris
d’habitatges que s’acollissin a aquesta possibilitat haurien de posar els
seus habitatges a lloguer assequible
2.1. Millorar l’adequació dels
habitatges per la gent gran.

2.1.2. Donar assessorament sobre les permutes d’habitatge. Persones
que volen canviar el seu habitatge per un altre més adequat a les seves
necessitats (habitatges grans no cèntrics per d’altres més petits i
propers als serveis).
2.1.3. Ampliar l’abast i millorar la gestió del programa d’arranjaments
d’habitatges a les necessitats de la persona perquè pugui envellir a la
seva llar.

2.2. Treballar per una bona
convivència als habitatges
de protecció oficial.

2.2.1. Mantenir el suport a les comunitats de veïns per la resolució de
conflictes comunitaris.

2.3. Ampliar les places de
residència.

2.3.1. Iniciar el projecte d’una nova residència per persones amb
dependència sobrevinguda per l’edat, per discapacitat o altra situació.

3. Transport i
mobilitat
Objectius específics

Objectiu general: Per un transport públic més amable que s’adapti a les
seves necessitats
Accions
3.1.1. Crear un nou servei de transport urbà a Torelló.

3.1. Fer accessible el
transport públic.

3.1.2. Introduir descomptes municipals en la T-10 per persones grans i
per persones amb diversitat funcional.
3.1.3. Millora de les marquesites d’autobús al municipi .

3.2. Millorar el funcionament
del servei de transport
adaptat.
3.3. Assegurar que hi hagin
places d’aparcament per
persones amb el
reconeixement de la
mobilitat reduïda.

3.2.1. Buscar formes d’optimitzar les rutes del transport adaptat i
coordinar el servei amb les necessitats de la persona usuària i el ritme
de les activitats a les que ha d’assistir.
3.3.1. Assegurar suficients places d’aparcament per persones amb
mobilitat reduïda al municipi. Especialment al centre i a prop del CAP.

3.3.2. Incrementar la vigilància per tal que es respecti l’ús exclusiu de
vehicles que tinguin la targeta de permissivitat d'aparcament.
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i cívica

Objectiu general: Per una oferta d’activitats àmplia i exigent i pel foment
del voluntariat i l’associacionisme com a forma d’aprofitar tot el seu
potencial.

Objectius específics

Accions

4. Participació social

4.1. Promoure la participació
de les persones grans a
activitats relacionals, (d’oci,
de cultura i/o esportiva).

4.2. Afavorir el voluntariat
entre i per la gent gran.
4.3. Reforçar la participació
de les persones grans al
Consell Municipal de
Benestar social.

5. Relacions de
suport i ajuda mútua
Objectius específics

5.1. Donar suport a
persones cuidadores.

5.2. Afavorir la xarxa
relacional de la població
gran i fomentar el suport
entre el veïnat.
5.3. Afavorir les relacions
intergeneracionals.

4.1.1. Potenciar accions que despertin els interessos de les persones
grans, duent-les a terme a partir de la demanda i opinió de les persones
grans més aïllades.

4.2.1. Impulsar un projecte de banc del temps.

4.3.1. Crear una comissió específica dins del Consell Municipal per fer
el seguiment del pla.

Objectiu general: Pel suport i ajuda mútua entre els membres de la
comunitat, professionals, veïnat i familiars.
Accions
5.1.1. Crear grups de suport per persones cuidadores.
5.1.2. Impulsar el Servei Respir.

5.2.1. Implementar Projecte Radars.
5.2.2. Consolidar el Projecte Àpats en Companyia.

5.3.1. Promoure accions que apropin als i les joves i persones grans.
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6. Relacions de
respecte, igualtat i
condicions d’inclusió
Objectius específics
6.1. Treballar per la detecció
i intervenció en casos de
maltractament de persones
grans.
6.2. Conscienciar a la
població respecte al bon
tracte cap a la gent gran.

Objectiu general: Pel reconeixement dels drets, el bon tracte i equitat a
la societat.

Accions

6.1.1. Aplicar el protocol de maltractaments a les persones grans.

6.2.1. Dissenyar i impulsar campanya “Tracta’m bé” cap a les persones
grans i persones amb diversitat funcional.
6.3.1. Difondre el servei d’orientació jurídica (SOJ) per tal que aquest
esdevingui el servei d’acompanyament legal per les persones

6.3. Fomentar el Servei
d’Orientació Jurídica.

7. Serveis socials i
de salut
Objectius específics

7.1. Afavorir una vida activa
i saludable per la gent gran.

6.3.2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que ampliï el recursos
destinats al SOJ i que aquest abasti la tramitació i seguiment dels
casos.

Objectiu general: Per un millor accés als ajuts, serveis d’atenció,
productes sanitaris.
Accions
7.1.1. Constituir una taula de coordinació entre serveis de Salut i
Serveis Socials per facilitar la compartició de recursos, informació i
usuaris detectats.
7.1.2. Potenciar l’Espai educatiu per formar a la població sobre hàbits
saludables i promotors de la salut.
7.2.1. Garantir i millorar el Servei de Teleassistència.

7.2. Afavorir l’envelliment de
qualitat.

7.2.2. Potenciar els serveis d’atenció al domicili (serveis de neteja,
bugaderia, menjar i compra al domicili).
7.3.1. Potenciar la vessant social-educativa del SAD social i tractar de
traslladar-la al funcionament del SAD dependència.

7.3. Potenciar el SAD.
7.3.2. Adaptar el Servei d’Atenció Domiciliaria a les necessitats de la
persona usuària per vetllar que la persona pugui envellir a la seva llar.
7.4. Ampliar la cobertura de
centre de dia.
7.5. Impulsar projectes de
salut comunitària.

7.4.1. Promoure l’obertura del servei de centre de dia durant el cap de
setmana.
7.5.1. Consolidar el projecte de prescripció social.
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8. Comunicació i
informació
Objectius específics

8.1. Vetllar perquè la
informació dels serveis
existents a Torelló per gent
gran arribi a tothom.

8.2. Potenciar els agents del
territori, com els comerços
de proximitat i altres
referents naturals, com a
informadors informals.
8.3. Assegurar que els
canals de comunicació
segueixen paràmetres de la
lectura fàcil.
8.4. Donar protagonisme a
les persones grans als
mitjans de comunic.

Objectiu general: Per un millor accés a la informació i per un millor
apropament a les noves tecnologies
Accions

8.1.1. Actualitzar el catàleg de serveis comunitaris i sanitaris.

8.2.1. Proveir a les entitats, equipaments, comerços i farmàcies
d’informació sobre els recursos, serveis i activitats que es duent a
terme a Torelló, per a que aquetes puguin informar a la gent gran.
8.2.2. Potenciar als Agents Cívics com agents informadors.

8.3.1. Dissenyar una web de l’Ajuntament amigable amb la gent gran.

8.4.1. Oferir l’oportunitat a la població gran de dinamitzar un espai a la
radio o als mitjans de premsa i donar suport des de l’administració en la
seva realització .

9. Gestió

Objectiu general: afavorir un desplegament integral del Pla segons els
acords i la temporalització pactada

Objectius específics

Accions

9,1. Oferir al grup motor una
eina informàtica que
centralitzi la informació
resum i clau sobre el
desenvolupament dels
projectes o programes per
tal de facilitar-ne la seva
gestió i avaluació

9.1.1. Crear i mantenir actualitzat un gestor de projectes
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A continuació es mosta una taula amb les

No totes les accions van ser votades perquè

accions que van rebre una millor valoració.

van ser afegides posteriorment pel grup
motor o perquè van ser proposades al final de

A la sessió, cada participant va poder votar

la sessió. Per això, aquest classificació

per cada eix les accions més importants o

només té la pretensió de ser una informació

prioritàries a les que va assignar un gomet

orientativa i identificar les accions que més

verd i les segones accions més importants o

destaquen i agraden a l’equip tècnic.

prioritàries a les que va assignar un gomet
groc.

La puntuació total de cada acció és el
resultat de sumar:
• 1 punt per cada gomet verd
• 0,5 punts per cada gomet groc.

A continuació es mostren només les deu
accions amb més puntuació.
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Eix

Objectiu específic

Acció

Puntuació

3. Transport i
mobilitat

3.1. Fer accessible el transport
públic

3.1.1. Crear un nou servei de transport
urbà a Torelló

13

2. Habitatge

2.1.3. Ampliar l’abast i millorar la gestió del
2.1. Millorar l’adequació dels programa d’arranjaments d’habitatges a les
habitatges per la gent gran
necessitats de la persona perquè pugui
envellir a la seva llar

12,5

8. Comunicació i
informació

8.2. Potenciar els agents del
8.2.1.Proveir informació a les entitats,
territori, com els comerços de equipaments, comerços i farmàcies sobre
proximitat i altres referents
els recursos, serveis i activitats que es
naturals, com a informadors duent a terme a Torelló per a que puguin
informals.
informar a la gent gran

12

5. Relacions de
suport i ajuda
mútua

5.1. Donar suport a persones
cuidadores

5.1.2. Impulsar el Servei Respir

11,5

5. Relacions de
suport i ajuda
mútua

5.3. Afavorir les relacions
intergeneracionals

5.3.1. Promoure accions que apropin als i
les joves i persones grans

7

4. Participació
social i cívica

4.2. Afavorir el voluntariat entre
i per la gent gran

4.2.1. Impulsar un projecte de banc del
temps

7

6. Relacions de
respecte, igualtat i
condicions
d’inclusió

6.3. Fomentar el Servei
d’Orientació Jurídica

6.3.1. Difondre el servei d’orientació
jurídica (SOJ) per tal que aquest
esdevingui el servei d’acompanyament
legal per les persones

7

5. Relacions de
suport i ajuda
mútua

5.2. Afavorir la xarxa relacional
de la població gran i fomentar
el suport entre el veïnat

5.2.1. Implementar Projecte Radars

6,5

4. Participació
social i cívica

4.1. Promoure la participació de 4.1.1. Potenciar accions que despertin els
les persones grans a activitats interessos de les persones grans, duentrelacionals, (d’oci, de cultura i/o les a terme a partir de la demanda i opinió
esportiva)
de les persones més aïllades

5,5
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6.3.

Lideratge del Pla

L’èxit d’un pla no només rau en el seu

l’elaboració del pla. De fet, el grup motor pot

disseny sinó sobretot en el seu lideratge.

valorar l’oportunitat d’integrar nous/noves

Tant o més important que la previsió

membres, des de l’inici del desplegament.

d’accions a dur a terme és la previsió de

Així, una primera passa a realitzar, si

l’estructura

haurà

s’escau, és contactar i convidar als i les

d’impulsar i adaptar als canvis de context que

professionals que han estat participant en

es vagin produint.

l’elaboració del pla a formar part del grup

organitzativa

que

les

motor que impulsarà el Pla Torelló, vila
Sovint s’associa als plans un caràcter de

amigable amb les persones grans.

rigidesa. En canvi, un pla no és més que una

hipòtesi de treball a mitjà termini: ha de ser

Les tasques que ha de liderar el grup motor

flexible i ha d’incorporar des del principi

estan descrites, en gran mesura, per l’OMS

accions

que

(2016) a la tercera i quarta fase que

permetin corregir i adequar les accions als

l’organització preveu en el procés de crear

objectius i finalitats previstes.

entorns amigables amb les persones grans.

de

seguiment

i

avaluació

Les dues primeres fases han estat assolides i
El lideratge principal del Pla Torelló, vila

reflectides en aquest document:

amigable amb les persones grans, recau en

a) Implicar-se i comprendre a través de

el grup motor que té una composició políticotècnica. La vessant política està representada

realitzar una diagnosi participativa
b) Planificar, a través de desenvolupar i

per la regidora d’Educació, Benestar Social i
Igualtat

i

la

coordinadora

vessant
del

tècnica

departament,

per
i

la

dues

aprovar una estratègia
La tercera i quarta fase, que ara cal abordar
és:

treballadores socials.

c) Actuar, a través d’implementar el Pla

El seguiment del pla serà compartit amb la

d) Mesurar, a través del seguiment del

comissió de gent gran creada en el Consell

procés, avaluar els resultats i l’impacte i

Municipal de Benestar Social (acció inclosa al

mantenir i millorar accions.

pla)
La posada en marxa de les accions, la presa

A continuació es fa una proposta de funcions

de decisions i la coordinació de les accions,

concretes a desenvolupar per part del grup

es durà a terme des del grup motor del Pla.

motor per acomplir la 3a i 4a fase: actuar i

Ara bé, a aquest grup motor es poden afegir

mesurar.

persones referents d’altres accions del Pla o
professionals

que

han

participat

en
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a) Compromís i pacte polític sostingut

obstant això, cal que el grup motor sigui àgil i

b) Dinamització del grup motor del Pla

pugui reunir-se amb facilitat.

c) Impuls i seguiment de les accions del
Pla

c) Impuls i seguiment de les accions del

d) Encaix transversal amb la resta de

Pla

polítiques

El Pla proposa una data d’inici de les accions

e) Difusió i comunicació del Pla

de l’estratègia, no obstant això, el grup motor

f) Avaluació del Pla

és l’equip encarregat de re-avaluar aquesta
decisió inicial atenent a les necessitats i

a) Compromís i pacte polític sostingut

context en el moment d’implementació. Encara

En primer lloc, i com a requisit per a la posada

més, a la primera reunió s’aconsella repassar

en marxa de qualsevol pla, cal aconseguir un

la proposta de dades d’inici i validar el

compromís i pacte polític ampli a nivell

cronograma temporal d’implementació de les

municipal que garanteixi un suport estable al

accions,

Pla durant vàries legislatures. Sense un pacte

necessitaran, acceptació política, agents de

estable entorn als objectius del Pla és

referència de cada acció, etc.

improbable generar un impacte en la ciutat. El

Una funció central del grup motor és impulsar i

consens ha de treballar-se en primer lloc en el

supervisar el desplegament de les accions

mateix equip de govern, de forma que les

contemplades en el Pla. Això requereix la

diferents regidories s'alineïn amb els objectius

revisió de cada acció que calgui posar en

del

les

marxa, concretant els passos a fer. Caldrà

persones grans. En segon lloc, caldrà treballar

concretar els indicadors d’avaluació a mesura

aquest consens amb la resta de forces

que es defineixen els passos a seguir (en

polítiques

parlem més a l’última funció d’aquest apartat).

Pla, Torelló

i

vila amigable

visualitzar-lo

a

ser

amb

possible

mitjançant l’aprovació en Ple.

recursos

disponibles

que

es

El desplegament progressiu de les accions
requereix d’un seguiment periòdic per fer-les

b) Dinamització del grup motor del Pla

avançar pas a pas. Per recolzar-se en aquesta

La dinamització del grup motor del Pla està en

funció de seguiment i orquestració del Pla, el

mans del Departament de Benestar Social,

personal tècnic i polític sobre qui recau el

que

haurà

d’encarregar-se

de

les

lideratge principal, pot recolzar-se en eines

convocatòries i enviar les actes amb els acords

informàtiques de gestió de projectes, que

i consensos assolits a les reunions. Valdrà la

permeten

pena definir quina professional integrant en el

transparents entorn a l’execució de cada acció.

grup motor tindrà un rol més intensiu.

És per això que s’ha inclòs com a acció a

Recordem que es pot valorar emplaçar la

desenvolupar

invitació per participar en el grup motor a

projectes.

crear

la

entorns

creació

col·laboratius

d’un

gestor

aquells experts i expertes que intervingut
durant la fase d’elaboració el pla d’acció. No
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i

de

Aquestes eines informàtiques també preveuen

e) Difusió i comunicació del Pla

la recollida d’informació necessària per a fer

La difusió i comunicació del Pla cap a la

una

faciliten

ciutadania és sens dubte una de les tasques

l’elaboració de memòries anuals dels plans i

més rellevants. La difusió del Pla és l’inici d’un

faciliten

seguiment

avaluació

el

de

les

compliment

accions,

de

la

llei

de

d’accions

per

socialitzar

els

transparència en allò que afecta als plans. El

avenços del Pla. Aquesta comunicació pot

seguiment o rendició de comptes haurà també

prendre formes diverses, des de la publicació

de compartir-se amb la comissió de gent gran

de notícies al bolletí municipal o altres canals

creada en el Consell Municipal de Benestar

de difusió que faci servir l’Ajuntament, fins la

Social (acció inclosa al pla)

celebració

de

trobades

obertes

a

la

ciutadania, i amb estratègies específiques per
d) Encaix transversal amb la resta de

les persones grans, per rendir comptes al

polítiques

conjunt de veïns i veïnes de Torelló.

Per tal de fer de la promoció de l’envelliment
actiu i una vila més amable amb les persones

f) Avaluació del Pla

grans una fita compartida amb la resta d’àrees

L’avaluació és sovint una assignatura pendent

de l’Ajuntament i crear una millor unitat

de molts plans. Per poder-se realitzar en unes

d’acció, el lideratge del Pla ha de contemplar:

bones condicions, l’avaluació ha de preveure’s

• Integrar a professionals de diferents

en el disseny específic de cada acció, recollint

l’Ajuntament,

informació i valoracions al llarg del seu

professionals del municipi i també del teixit

desplegament. L’avaluació ha de preveure

associatiu en el grup motor, ja sigui

quatre tipus bàsics d’indicadors, que passem

puntualment o permanentment.

a explicar a continuació:

departaments

de

• Tenir representació en els espais de
treball interdisciplinar i col·laboratiu que

Execució: indicadors basats en la recopilació

s’endeguen des d’altres polítiques. És

d’informació empírica, mesurable, rellevant i

fonamental

en

factible sobre els resultats directes de l’acció

aquests espais per part d’alguns dels

(ex. nombre de persones que han participat

membres del grup motor per tal de fer

d’un programa; la posada en marxa d’un

valdre la perspectiva de l’envelliment actiu i

recurs, la realització d’una activitat, etc.).

la mirada inclusiva de les persones grans

Inicialment es planteja quin seria el valor

en totes les polítiques públiques.

desitjat pe raquell indicador (és a dir, quina és

• Mantenir-se al corrent dels diferents plans

la meta desitjada o objectiu operatiu que

i polítiques impulsades des d'altres àmbits

volem aconseguir per a aquella acció).

la

participació

activa

del consistori, per cercar sinèrgies i accions
concertades amb més poder d'incidència.
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D’aquesta manera, l’indicador il·lustra el que

ser

hem

factors del context han de ser tinguts en

aconseguit

(percentatge)

i

hem

en

quina

aconseguit

mesura
l’objectiu

favorables

o

desfavorables.

Aquests

compte en l'avaluació.

operatiu fixat.
Conclusions:

es

d’una

tracta

valoració

Satisfacció: en algunes accions pot ser

qualitativa i final dels punts forts i febles de

rellevant recollir indicadors subjectius de la

l’acció i les conclusions que es prenen de cara

satisfacció de les persones amb les accions

al futur. Per exemple, si es dona o no

que es desenvolupen. Interessa conèixer la

continuació a l’acció, millores a introduir, etc.

satisfacció tant de les persones beneficiàries,

Lògicament, aquesta valoració final servirà de

participants o destinatàries de les accions,

base per la renovació del Pla en el futur.

com dels agents que les desenvolupen. Per
això,

dins

els

indicadors

de

resultats

Finalment, seguint les directrius de la llei de

s’incorporen indicadors resum de la satisfacció

transparència, accés a la informació pública i

obtinguda. El càlcul d’aquest indicador implica

bon govern, caldrà fer públic i accessible tant

que totes les accions han de preveure, un cop

el contingut del Pla com les seves avaluacions

finalitzades, enquestes de satisfacció (o altres

al llarg del temps

eines) dirigides a les persones beneficiàries o/i
organitzadores.

Impacte: l'impacte de les accions és difícil de

Avaluació

mesurar, ja que es desenvolupen en un medi
en el que interactuen a la vegada múltiples
factors, de manera que és molt difícil aïllar
l’efecte real de cada factor. D’altra banda,
tampoc acostuma a ser factible tenir grups de

Execució

control que permetin comparar i aïllar l’efecte
de l’acció. Per això, per copsar l’impacte,
s’opta per complementar la recollida de dades
que sigui factible obtenir amb la valoració
experta

que

poden

fer

les

Satisfacció
Impacte

persones

directament implicades en l’impuls del Pla

Conclusions

sobre si una acció està efectivament tenint els
impactes esperats. L’impacte de les accions es
veu afectat per factors del context, que poden
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Fitxes de les
accions

En aquest capítol s’avança una passa més
enllà de la formulació del pla estratègic per
recollir cada una de les accions en una fitxa
on es concretarà la següent informació:
• Objectiu que acompleix en el pla
• Justificació de l’acció
• Descripció de l’acció
• Inici de l’acció
• Agent(s) responsable(s)
• Agent(s) col·laborador(s)
• Indicadors de procés
• Indicadors de resultat

Les fitxes concentren informació orientativa
sobre l’acció, és a dir, recullen la proposta
que van fer els i les tècniques en la sessió
d’elaboració del pla d’acció. El grup motor té
la funció de revisar cada una de les fitxes en
el

moment

d’implementació

i

corregir,

millorar i concretar tot allò que calgui.
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Quadre resum de les accions

1. Espais a l’aire lliure i edificis
Objectiu general: Per un entorn més accessible, segur i agradable, amb unes normes de convivència
que tinguin en compte tot tipus de necessitats.
Objectius específics

1.1. Aprofitar les zones
verdes i d’estada existents
al municipi i assegurar el
seu gaudi per les persones
grans.

1.2.Millorar l’accessibilitat
als carrers i vetllar perquè
els espais a Torelló siguin
espais inclusius

Accions
1.1.1. Fer més accessibles les rutes a peu del municipi a través de
millorar la seva senyalització i crear nous circuits adaptats a les
capacitats físiques de les persones que els fan servir, incloent-hi trams
verds durant la ruta.
1.1.2. Adequar els bancs de Torelló per tal que siguin amigables per les
persones grans.
1.2.1. Revisar el Pla d’Accessibilitat de la via pública de Torelló
incorporant la participació d’un grup motor format per persones amb
diversitats funcionals que intervinguin en l’adequació de les zones no
accessibles de l’espai públic.
1.2.2. Instal·lació de paviment antilliscant als passos de vianants per
millorar la seva seguretat.
1.2.3. Impulsar una aplicació per smartphone destinada a detectar i
comunicar de forma immediata problemes a la via pública.

1.3. Assegurar que tots els
equipaments públics siguin
“edificis amigable amb les
persones grans”.

1.3.1. Reactivar el Pla d'accessibilitat dels edificis de Torelló per
aconseguir que els edificis públics siguin accessibles per tothom.
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1.1.1. Fer més accessibles les rutes a peu del municipi a través de millorar la
seva senyalització i crear nous circuits adaptats a les capacitats físiques de les
persones que els fan servir, incloent-hi trams verds durant la ruta.

Nom de l’acció

1.1. Aprofitar les zones verdes i d’estada existents al municipi i assegurar el
seu gaudi per les persones grans.

Objectiu que acompleix
en el pla

Justificació de l’acció

Als grups focals, les persones grans que van en cadira de rodes o tenen
mobilitat reduïda han expressat la dificultat de recórrer alguns carrers del
municipi a causa de les barreres arquitectòniques. Per altra banda, la
valoració tècnica i valoració ciutadana ens indica que no visiten els punts
naturals i de vegetació ubicats al nucli urbà, desaprofitant els seus beneficis.

Descripció de l’acció

Al municipi es fan caminades populars per rutes concretes que recorren
diferents indrets dels municipi. Malauradament, aquestes rutes no estan
senyalitzades i per tant no són recognoscibles per tothom. L’acció preveu
senyalitzar aquestes rutes (així com crear-ne de noves o revisar i millorar les
existents), tenint present les diversitats funcionals de la població i per tant,
convertir-les en rutes inclusives. En el disseny i senyalització s’haurà de
supervisar i assegurar que l’espai públic per on va la ruta s’adequa a diferents
diversitats funcionals. A més, aquestes rutes senyalitzades i inclusives haurien
de preveure travessar pels espais verds que té el municipi (per exemple, els
jardins).

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Urbanisme

Responsable(s)

Serveis Socials
Serveis de Salut

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•
•
•
•

Nombre rutes a peu existents al municipi de Torelló
Nombre de punts detectats no accessibles (nre.)
Nombre i percentatge dels punts intervinguts per millorar l’accessibilitat
Pressupost previst de la intervenció (€)

•
•
•

Nombre de metres totals de les rutes a peu inclusives senyalitzades (nre.)
Nombre de rutes a peu senyalitzades i accessibles (nre.)
Evolució del nombre de persones (segons edat i diversitat funcional) que
participen en les caminades organitzades. (nre. i %)
Pressupost real de la intervenció (€)

•
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1.1.2. Adequar els bancs de Torelló per tal que siguin amigables per les
persones grans.

Nom de l’acció

1.1. Aprofitar les zones verdes i d’estada existents al municipi i assegurar el
seu gaudi per les persones grans.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

Als grups focals, les persones grans detecten diversos bancs en places i parcs
que no són adequats o amigables amb les persones grans. Les principals
problemàtiques descrites són:
• Brutícia (generada per animals com pardals)
• Bancs massa baixos
• Material del banc poc adequat: els bancs de formigó són freds a l’hivern i
calents a l’estiu (parc Pollancredes)
• Bancs sense respatller que fa que sigui incòmoda l’estada.

Descripció de l’acció

L’acció abasta aquesta problemàtica amb la finalitat de detectar aquells bancs
que no siguin adequats i fer-los accessibles i còmodes.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Urbanisme

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•
•
•

Nombre de bancs detectats a millorar (nre.)
Nombre de bancs proposat per intervenir i adequar-los (nre.)
Pressupost previst de la intervenció (€)

Indicadors de resultat

•
•
•

Percentatge de bancs detectats com bancs no amigables
Nombre de bancs millorats (nre.) i percentatge respecte als intervinguts (%)
Pressupost real de la intervenció (€)
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1.2.1. Revisar el Pla d’Accessibilitat de la via pública de Torelló incorporant la
participació d’un grup motor format per persones amb diversitats funcionals
que intervinguin en l’adequació de les zones no accessibles de l’espai públic.

Nom de l’acció

1.2.Millorar l’accessibilitat als carrers i vetllar perquè els espais a Torelló siguin
espais inclusius.

Objectiu que
acompleix en el pla

El Pla d’Accessibilitat de la via pública de Torelló (2003) no ha estat completat
en la seva integritat. Actualment, hi ha zones i espais públics que continuen
sent no accessibles.

Justificació de l’acció

L’acció preveu l’adequació de punts estratègics i problemàtics del municipi on,
per exemple, persones en cadira de rodes troben dificultats de mobilitat.
Als grups focals, les persones grans que van en cadires de rodes
mencionaven que els circuits que acostumen a fer dins del municipi (p. ex.
anar des del centre de Torelló al Casal Cívic) té obstacles i barreres
arquitectòniques (voreres que no estan prou rebaixades per pujar-les amb la
cadira de rodes, voreres molt estretes, etc.). Això fa que algunes persones
optin per anar per la calçada amb la perillositat que això implica o directament
decideixin no desplaçar-se de forma autònoma pel municipi.

Descripció de l’acció

La revisió del Pla d’accessibilitat recuperaria la participació de la ciutadania
formant un grup motor composat per persones amb diversitats funcionals i
persones grans que puguin acompanyar al tècnic o a la tècnica per revisar les
principals problemàtiques a l’espai públic i especialment aquestes rutes més
estratègiques.
Inici de l’acció

Curt termini 2020

Serveis Territorials, Serveis Generals i Urbanisme

Responsable(s)

Professional/equip/servei que dinamitzi les trobades amb la ciutadania

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•
•
•
•
•

Creació del grup motor (Sí/No)
Nombre de reunions del grup motor i l’equip tècnic de l’Ajuntament (nre.)
Nombre de sortides al territori per detectar punts “negres” (nre.)
Nombre de zones/punts no accessibles a intervenir (nre.)
Pressupost previst de la intervenció (€)

Indicadors de resultat

•
•
•

Percentatge de zones/punts detectats per intervenir i zones/punts intervinguts
Valoració del grup motor del procés (qualitatiu)
Pressupost real de la intervenció (€)
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Nom de l’acció

1.2.2. Instal·lació de paviment antilliscant als passos de vianants per millorar la
seva seguretat.

Objectiu que acompleix
en el pla

1.2.Millorar l’accessibilitat als carrers i vetllar perquè els espais a Torelló siguin
espais inclusius.

Justificació de l’acció

Les persones grans participants als grups focals troben que els passos de
vianants a Torelló rellisquen massa quan plou. A més, hi ha zones del municipi
amb desnivell i això agreuja el sentiment d’inseguretat.

Descripció de l’acció

L’acció preveu fer més segurs els passos de vianants a través d’instal·lar un
paviment antideslliçant als passos de vianants. Aquest tipus de paviment dona
una major seguretat a les persones grans i persones amb problemes de
mobilitat especialment quan l’asfalt està moll.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Urbanisme

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Nombre de passos de vianants al municipi (nre.)

•

Nombre de passos de vianants subjecte a ser intervinguts (pintura
antideslliçant) (nre.)

•
•
Indicadors de resultat

Pressupost previst de la intervenció (€)
Percentatge de passos de vianants detectats per intervenir i passos de
vianants intervinguts (%)

•

Pressupost real de la intervenció (€)
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Nom de l’acció

Objectiu que acompleix
en el pla

1.2.3. Impulsar una aplicació per smartphone destinada a detectar i
comunicar de forma immediata problemes a la via pública.
1.2.Millorar l’accessibilitat als carrers i vetllar perquè els espais a Torelló
siguin espais inclusius.

Justificació de l’acció

Des del Departament de Comunicació s’ha valorat l’oportunitat de dissenyar
una aplicació que permeti a la ciutadania comunicar incidències a la via
pública de manera ràpida i senzilla a través del telèfon mòbil. En aquest pla
recollim l’acció perquè permetrà millorar l’accessibilitat als carrers i vetllar
perquè els espais a Torelló siguin espais inclusius.

Descripció de l’acció

L’aplicació pot ser desenvolupada a través de SITMUN, la plataforma
centralitzada d'informació geogràfica de la Diputació de Barcelona que
permet indicar la tipologia i descripció de la incidència. Després, s'assigna
cada entrada a una persona responsable que la gestiona i l'edita. Amb
aquesta aplicació, qualsevol persona que detecti alguna anomalia a carrers,
places, parcs o jardins, la podrà comunicar de manera immediata al
consistori, i fins i tot, hi podrà adjuntar una foto.

Inici de l’acció
Responsable(s)
Col·laboradors(s)

Curt termini 2020
Comunicació
Diputació de Barcelona i Serveis generals de l’Ajuntament de Torelló

Indicadors de procés

• Nombre de reunions i contactes efectuats amb agents col·laboradors per
dissenyar l’aplicació
• Disseny de l’aplicació (Sí/No)
• Nombre d’accions de comunicació i notícies sobre l’aplicació

Indicadors de resultat

• Aplicació disponible per ser descarregada sistemes Android, iOS,
Windows (Sí/No)
• Nombre de persones que s’han descarregat l’aplicació (nre.)
• Nombre de persones que han fet ús de la aplicació enviant incidència
(nre.)
• Nombre d’incidències que han estat resoltes (nre.)
• Valoració de l’aplicació (a través de qüestionari a realitzar des de
l’aplicació)
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1.3.1. Reactivar el Pla d'accessibilitat dels edificis de Torelló per aconseguir
que els edificis públics siguin accessibles per tothom.

Nom de l’acció

1.3. Assegurar que tots els equipaments públics siguin “edificis amigable amb
les persones grans”.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

Torelló aprovà el Pla d’accessibilitat dels edificis en el 2005. Actualment encara
hi ha equipaments públics que no són accessibles per persones amb mobilitat
reduïda o que van en cadira de rodes.

Descripció de l’acció

L’accessibilitat ha d’assegurar-se tant a l’hora d’accedir a l’equipament com un
cop dins de l’equipament.
Als grups focals es van concretar tres indrets en especial:
• Biblioteca del barri de Montserrat
• Accés al Teatre Cirvianum
• Accés a la piscina de la piscina municipal amb una cadira submergible i
adaptada.
L’acció proposa revisar i reprendre el pla d’accessibilitat dels edificis i
incorporar nous equipaments si calgués.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Urbanisme

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Percentatge d’intervencions previstes al Pla d’Accessibilitat no executades (%)

•

Nombre d’equipaments amb problemes d’accessibilitat (nre.)

•

Realització d’un estudi de viabilitat (Sí/No)

•
•

Pressupost previst de la intervenció (€)
Percentatge d’equipaments detectats per intervenir i equipaments intervinguts

(%)
•
Indicadors de resultat

Accés per persones amb cadires de rodes a la biblioteca del barri de
Montserrat (Sí/No)

•

Accés per persones amb cadires de rodes al teatre Cirvianum (Sí/No)

•

Pressupost previst de la intervenció (€)
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Quadre resum de les accions

2. Habitatge
Objectiu general: Per l’accés a un habitatge assequible i perquè estiguin còmodes i atesos/es a les
seves llars
Objectius específics

Accions

2.1.1. Promoció d’allotjaments col·lectius protegits. Els propietaris
d’habitatges que s’acollissin a aquesta possibilitat haurien de posar els
seus habitatges a lloguer assequible
2.1. Millorar l’adequació dels
habitatges per la gent gran.

2.1.2. Donar assessorament sobre les permutes d’habitatge. Persones
que volen canviar el seu habitatge per un altre més adequat a les seves
necessitats (habitatges grans no cèntrics per d’altres més petits i
propers als serveis).
2.1.3. Ampliar l’abast i millorar la gestió del programa d’arranjaments
d’habitatges a les necessitats de la persona perquè pugui envellir a la
seva llar.

2.2. Treballar per una bona
convivència als habitatges
de protecció oficial.

2.2.1. Mantenir el suport a les comunitats de veïns per la resolució de
conflictes comunitaris.

2.3. Ampliar les places de
residència.

2.3.1. Iniciar el projecte d’una nova residència per persones amb
dependència sobrevinguda per l’edat, per discapacitat o altra situació.
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2.1.1. Promoció d’allotjaments col·lectius protegits. Els propietaris d’habitatges
que s’acollissin a aquesta possibilitat haurien de posar els seus habitatges a
lloguer assequible

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

2.1. Millorar l’adequació dels habitatges per la gent gran

Justificació de l’acció

En els grups focals s’afirma que no hi ha cap modalitat d’habitatge que pugui
significar una alternativa per a persones grans no dependents. Les participants
que viuen soles voldrien trobar a Torelló un allotjament amb habitatges
individuals però amb serveis compartits.

Descripció de l’acció

L’acció preveu estudiar la possibilitat de construir una promoció d’habitatges
amb serveis compartits. L’allotjament es destinarà a persones no dependents
que puguin viure de forma independent però que vulguin tenir companyia
d’altres persones amb les quals es compartirà espais, com per exemple: la
bugaderia, habitacions per convidats i espai de relació i oci.
Caldrà estudiar les dimensions dels allotjaments. La normativa marca les
superfícies mínimes: 15 metres quadrats per a les unitats d'allotjament que es
destinin a una persona ocupant i 25 metres quadrats, per a les que es destinin
a dues persones ocupants).
L’acció preveu que els i les propietaris que accedeixen a aquests habitatges
posin la seva propietat al mercat del lloguer a preu assequible. D’aquesta
manera, també s’amplien les opcions d’habitatge accessible al municipi.
Els municipis de Cardona o Sabadell poden ser exemples a tenir en compte.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Serveis Socials

Responsable(s)

Oficina de l’Habitatge de Torelló

Col·laboradors(s)

•
Indicadors de procés

Indicadors de resultat

Estudi de viabilitat de l’acció (disponibilitat de terreny, disponibilitat de recursos
econòmics, estudi de fórmules de gestió)

•

Nombre d’habitatges i espais comunitaris previstos construir

•

Pressupost previst de la construcció (€)

•

Nombre d’allotjaments col·lectius protegits construïts (nre.)

•

Nombre de persones grans allotjades (nre.)

•

Nombre d’habitatges privats destinats al lloguer assequible (nre.)

•

Pressupost real de la construcció (€)
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2.1.2. Donar assessorament sobre les permutes d’habitatge. Persones que
volen canviar el seu habitatge per un altre més adequat a les seves necessitats
(habitatges grans no cèntrics per d’altres més petits i propers als serveis).

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

2.1. Millorar l’adequació dels habitatges per la gent gran

Justificació de l’acció

Torelló és un municipi dividit en tres grans barris: el barri del centre, que està al
nucli concentra la majoria de serveis i equipaments. Als grups focals, les
persones grans que viuen al barri de Montserrat (la zona alta de Torelló)
reconeixien que el fet de desplaçar-se fins al centre esdevé una barrera per
participar-hi més de les activitats. La permuta d’habitatge té la finalitat
d’intercanviar l’habitatge per tal que aquest s'adeqüi més a les necessitats de
cada persona. Cal tenir en compte que un habitatge petit pot adequar-se millor
a les necessitats d’una persona gran que viu sola mentre que un habitatge gran
pot ser una barrera per aquesta mateixa persona (escales dins de l’habitatge,
massa gran per mantenir calent o net, allunyat del centre). En canvi sí que
podria ser un habitatge més adequat per una família més extensa que busqui
un habitatge de dimensions més grans. Així, l’acció planteja l’oportunitat
d’intercanviar habitatges grans –sovint situats a la perifèria del municipi– per
habitatges més petits i propers als serveis.

Descripció de l’acció

L’acció preveu que persones amb un habitatge massa gran o massa petit per
les seves necessitats puguin tenir informació i ser assessorada sobre les
permutes d’habitatges. L’Oficina d’Habitatge de Torelló serà l’ens encarregat
de fer aquest assessorament.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Oficina de l’Habitatge de Torelló

Responsable(s)

Comunicació

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Identificació del marc normatiu sobre les permutes. (Sí/No)

•

Identificació de bones pràctiques en permutes d’habitatge (Sí/No)

•

Nombre de contactes amb altres municipis que estiguin implementat aquesta
acció per recol·lectar informació (Sí/No)

•

Fulletons informatius sobre la permuta (Sí/No)

•

Nombre de persones assessorades en permutes (classificació segons edat,
gènere i localització i m 2 de l’habitatge)

Indicadors de resultat

•

Nombre de permutes que s’han efectuat per any.
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2.1.3. Ampliar l’abast i millorar la gestió del programa d’arranjaments
d’habitatges a les necessitats de la persona perquè pugui envellir a la seva llar.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

2.1. Millorar l’adequació dels habitatges per la gent gran

Justificació de l’acció

En l’any 2019, des del programa d’arranjaments d’habitatges de la Diputació
s’ha intervingut en tres habitatges de Torelló per millorar la seva adequació i
accessibilitat. El màxim d’habitatges que el programa permet adequar són cinc
però a causa de criteris administratius no es van poder assignar les altres dues
places del programa.

Descripció de l’acció

Mitjançant aquest Programa, la Diputació de Barcelona dona suport econòmic
als ens locals de la província de Barcelona de fins a 300.000 habitants, per a la
realització de petites reformes d'adaptació funcional i per a la instal·lació
d'ajudes tècniques als habitatges. També posa a disposició l'assessorament i
suport tècnic necessari al llarg de tot el procés.
L’acció preveu que Torelló continuï gestionant aquest programa i tractar de
negociar amb Diputació per poder ampliar el nombre d’habitatges a intervenir.
També es pot plantejar la possibilitat d’aportar recursos propis per ampliar
aquest programa.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Oficina de l’Habitatge de Torelló

Responsable(s)

Serveis Socials i Diputació de Barcelona

Col·laboradors(s)

•

Nombre de contactes amb Diputació per preveure una ampliació del nombre
d’habitatges a oferir el programa. (nre.)

Indicadors de procés

•

Partida pressupostària pròpia de l’Ajuntament.

•

Nombre d’habitatges intervinguts on viuen persones grans (65 i més) des del
programa d’arranjaments d’habitatges. (nre.)

Indicadors de resultat

•

Percentatge interanual d’habitatges intervinguts on viuen persones grans (65 i
més) des del programa (comparativa anual). (%)

•

Nombre de persones grans que estan en llista d’espera per beneficiar-se del
programa. (nre.)
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2.2.1. Mantenir el suport a les comunitats de veïns per la resolució de conflictes
comunitaris.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

2.2. Treballar per una bona convivència als habitatges de protecció oficial.

Justificació de l’acció

En relació al veïnatge, diverses persones han pogut veure com els veïns i les
veïnes del seu edifici han anat canviant i s’ha anat incorporant població més
jove i en alguns casos, població d’altres orígens. En general no es generen
grans conflictes de convivència. Tot i això, algunes persones participants sí que
esmenten conflictes de convivència que sovint es generen a causa de diferents
ritmes de vida i necessitats. Entre les participants que expliquen aquesta
experiència trobem alguns casos que han ocorregut als habitatges de protecció
oficial.

Descripció de l’acció

L’Oficina de l’Habitatge de Torelló, entre les seves funcions, actua de forma
puntual com òrgan de mediació en conflictes de convivència en el sí de la
comunitat. L’acció preveu que es continuï exercint aquesta funció per tal d’anar
treballant les desavinences que afecten la convivència amb la finalitat de fer
que l’estada de la persona gran a la llar sigui tranquil·la.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Oficina de l’Habitatge de Torelló

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Nombre de casos gestionats des de l’Oficina en els que es troba involucrada
una persona gran (nre.).

•

Nombre de casos resolts des de l’Oficina en els que es troba involucrada una
persona gran (nre.).

Indicadors de resultat

•

Nombre de casos nous originats per problemes de convivència en els que es
troba involucrada una persona gran (nre.) (desagregar dada per zona, edat de
la persona gran i tipologia de conflicte)
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2.3.1. Iniciar el projecte d’una nova residència per persones amb dependència
sobrevinguda per l’edat, per discapacitat o altra situació.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

2.3. Ampliar les places de residència.
El municipi de Torelló compta amb una residència de gent gran anomenada
“Cals Avis”, destinada a la població gran amb dependència. A la diagnosi s’ha
reiterat la necessitat d’ampliar les places de residència perquè fa anys que hi
ha llista d’espera per accedir-hi. De fet, el programa de Gent Gran de 2004ja
establia en el seu marc d’acció la reordenació i millora del servei residencial.
No obstant això, s’ha valorat que no hi ha espai a la residència per crear noves
habitacions i donar cabuda a més població. Per això l’acció que ara es
presenta preveu la construcció d’un nou equipament residencial per persones
amb dependència sobrevinguda per l’edat, per discapacitat o altra situació.
grans dependents.

Justificació de l’acció

L’acció consta de tres grans fases:
1.Buscar un emplaçament per una nova residència
2.Fer el projecte
3.Iniciar el projecte de residència

Descripció de l’acció

L’acompliment de l’acció ha de comptar amb la convicció política que haurà de
preveure la partida pressupostària en els pressupost anuals.
Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials

Responsable(s)

Serveis Generals, Serveis Territorials, Urbanisme

Col·laboradors(s)

•

Nombre de contactes i reunions amb agents col·laboradors i administracions
supramunicipals per concretar l’acció.

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Localització d’un emplaçament per la nova residència (Sí/No)

•

Realització del projecte de la residència (Sí/No)

•

Pressupost previst de la construcció (€)

•

Nombre de residències per persones grans al municipi

•

Nombre de persones grans en una de les residències del municipi

•

Nombre de persones grans en llista d’espera per accedir a una residència.

•

Pressupost real de la construcció (€)
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Quadre síntesis de les accions

3. Transport i mobilitat
Objectiu general: Per un transport públic més amable que s’adapti a les seves necessitats

Objectius específics

Accions
3.1.1. Crear un nou servei de transport urbà a Torelló.

3.1. Fer accessible el
transport públic.

3.1.2. Introduir descomptes municipals en la T-10 per persones grans i
per persones amb diversitat funcional.
3.1.3. Millora de les marquesites d’autobús al municipi .

3.2. Millorar el funcionament
del servei de transport
adaptat.
3.3. Assegurar que hi hagin
places d’aparcament per
persones amb el
reconeixement de la
mobilitat reduïda.

3.2.1. Buscar formes d’optimitzar les rutes del transport adaptat i
coordinar el servei amb les necessitats de la persona usuària i el ritme
de les activitats a les que ha d’assistir.
3.3.1. Assegurar suficients places d’aparcament per persones amb
mobilitat reduïda al municipi. Especialment al centre i a prop del CAP.
3.3.2. Incrementar la vigilància per tal que es respecti l’ús exclusiu de
vehicles que tinguin la targeta de permissivitat d'aparcament.
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Nom de l’acció

3.1.1. Crear un nou servei de transport urbà a Torelló.

Objectiu que

3.1. Fer accessible el transport públic.

acompleix en el pla

Justificació de l’acció

La creació d’un nou servei de transport urbà a Torelló ha estat una prioritat
transmesa tant per la ciutadania que va participar en els grups focals com entre
les i els professionals de l’Ajuntament. De fet, és l’acció més prioritzada per
l’equip tècnic.
Actualment, les persones grans es poden desplaçar en vehicle privat (aquelles
que condueixen o tenen familiars i amistats que els puguin portar) o en
transport interurbà de Sagalés. Si la persona té problemes de mobilitat, seguint
criteris de necessitat també pot desplaçar-se en transport adaptat (servei
garantit per l’Ajuntament de Torelló), malgrat que aquest no dona una oferta
suficient davant la demanda.
Les persones grans que viuen al barri de Montserrat reclamen tenir millor
accessibilitat als equipaments i serveis del centre de Torelló.

Descripció de l’acció

L’acció donaria com a resultat comptar amb algun vehicle per al transport
interurbà. Amb aquesta mesura el municipi de Torelló seria més garantista que
el que la normativa estableix: l’article 26 de la Llei Reguladora de les Bases del
Règim Local indica que “tots els municipis majors de 50.000 habitants tenen
l’obligació de prestar un servei de transport públic de caràcter urbà”. Així, tot i
no tenir aquesta obligació, Torelló es mostra predisposat a oferir un entorn més
accessible i amable amb les persones grans

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Serveis Territorials / Serveis Generals

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Realització d’un estudi de viabilitat econòmica (Sí/No)

•

Elaboració dels circuits i horaris (Sí/No)

•

Previsió econòmica del cost del servei (€)

•

Existència d’un transport urbà (Sí/No)

•

Nombre de recorreguts del transport urbà

•

Nombre total d’hores diàries que el transport urbà està en actiu

•

Nombre de persones grans que assisteixen al Centre Cívic segons barris
(comparativa abans i després de la implementació del TPU) (indicador
d’impacte)

•

Cost del servei (€)
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3.1.2. Introduir descomptes municipals en la T-10 per persones grans i per
persones amb diversitat funcional.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

3.1. Fer accessible el transport públic.

Justificació de l’acció

En relació al Transport Interurbà, actualment, la companyia Sagalés té
descomptes en les tarifes per persones jubilades que redueix el bitllet de T-10
a la meitat de preu, però l’Ajuntament de Torelló no ha impulsat cap descompte
en el preu per persones grans que redueixi aquest import.
L’accessibilitat econòmica al transport públic a les persones grans, que
acostumen a tenir rendes baixes i sovint un import limitat a gastar
mensualment, és una mesura que afavoreix la mobilitat de les persones grans
i, en conseqüència, la promoció de l’amabilitat a la ciutat.

Descripció de l’acció

L’acció preveu que l’Ajuntament de Torelló participi del preu dels bitllets
d’autobús a través de la creació d’un títol de transport per persones grans i per
persones amb diversitat funcional. Diferents municipis han dut a terme aquesta
acció, abaratint encara més l’import del títol de pensionistes de la companyia
Sagalés (Per veure els diferents formats de títols:
https://www.sagales.com/bitllets_i_preus)
Ara bé, l’acció pot iniciar-se de la mà amb el transport públic urbà.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Serveis Socials

Responsable(s)

Serveis Generals

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Contacte amb agents col·laboradors i implicats en l’acció per concretar l’acció

•

Previsió econòmica del cost de l’ajuda(€)

•

Títol de transport per persones grans i persones amb diversitat funcional
(Sí/No)

Indicadors de resultat

•

Nombre de persones que compren el títol (seguiment de l’evolució)
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Nom de l’acció

3.1.3. Millora de les marquesites d’autobús al municipi.

Objectiu que
acompleix en el pla

3.1. Fer accessible el transport públic.

Justificació de l’acció

La zona d’estada i espera del transport públic són espais susceptibles de
millora. En aquest cas, en els grups focals i tècnics s’afirmà que hi ha parades
d’autobús (com ara la que està al CAP) que costa distingir i que no estan
adequades amb una marquesina o zona d’estada.

Descripció de l’acció

L’acció preveu revisar les parades existents a Torelló i adequar aquelles que
calgui perquè les persones, i especialment les persones grans o amb
problemes de mobilitat, puguin seure i resguardar-se mentre esperen l’autobús.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Urbanisme

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Nombre de marquesines al municipi (nre.)

•

Nombre de marquesines subjectes a ser intervingudes (nre.)

•

Pressupost previst de la intervenció (€)

•

Percentatge de marquesines detectades per intervenir i marquesines
intervingudes (%)

Indicadors de resultat

•

Pressupost real de la intervenció (€)
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3.2.1. Buscar formes d’optimitzar les rutes del transport adaptat i coordinar el
servei amb les necessitats de la persona usuària i el ritme de les activitats a les
que ha d’assistir.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

3.2. Millorar el funcionament del servei de transport adaptat.
El transport adaptat no dona abast amb la demanda al municipi. Des del punt
de vista tècnic es valora que possiblement la ruta que actualment fa el servei
no sigui l’òptima, desaprofitant viatges.

Justificació de l’acció

Descripció de l’acció

Estudiar alternatives de rutes, horaris i formes de funcional que optimitzin els
recursos disponibles per al transport adaptat al municipi.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Contracte d’una empresa especialitzada en optimització logística

•

Proposta concreta d’optimització del transport adaptat basada en una
planificació conjunta de les rutes

Indicadors de resultat

•

Nombre de places garantides pel servei de transport adaptat.
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3.3.1. Assegurar suficients places d’aparcament per persones amb mobilitat
reduïda al municipi. Especialment al centre i a prop del CAP.

Nom de l’acció

3.3. Assegurar que hi hagin places d’aparcament per persones amb el
reconeixement de la mobilitat reduïda.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

Actualment hi ha una plaça reservada a l’aparcament del CAP per persones en
possessió de la “targeta de permissivitat d'aparcament per a vehicles que portin
persones amb discapacitat i/o persones amb mobilitat reduïda”.
L’equip tècnic valora necessari incrementar el nombre total d’aquestes places
al conjunt del municipi i en especial al barri del centre i Centre d’Atenció
Primària.

Descripció de l’acció

L’acció ha de preveure la intervenció en l’espai públic per ampliar les places
d'aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat i/o persones
amb mobilitat reduïda”.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Urbanisme

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

•

Estudi de viabilitat econòmica i normativa per ampliar les zones d’aparcament

per persones amb discapacitat i mobilitat reduïda reconeguda.
Indicadors de procés

•

Nombre de places d’aparcament proposades per ampliar per persones amb
discapacitat i mobilitat reduïda existents a Torelló (nre.) (segons barri de
Torelló)

•

Pressupost previst de la intervenció (€)

•

Nombre de places d’aparcament per persones que estiguin en possessió de la
targeta de permissivitat d’aparcament de nova creació a Torelló

Indicadors de resultat

•

Pressupost real de la intervenció (€)
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3.3.2. Incrementar la vigilància per tal que es respecti l’ús exclusiu de vehicles
que tinguin la targeta de permissivitat d'aparcament.

Nom de l’acció

3.3. Assegurar que hi hagin places d’aparcament per persones amb el
reconeixement de la mobilitat reduïda.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

Des del criteri tècnic es valora que malgrat haver places d’aparcament per
persones amb una discapacitat reconeguda, sovint estan ocupades per
persones que no tenen cap discapacitat i no estan acreditades per aparcar en
aquestes places. Per això, es creu convenient intensificar la vigilància en
aquests punts, per exemple, a les places d’aparcament del CAP

Descripció de l’acció

La policia local és la competent per valorar l’increment de la vigilància en
indrets on hi hagi zones d’aparcament per persones amb la targeta de
permissivitat d'aparcament

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Policia Local

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre d’hores destinades a aquesta tasca

•

Nombre de recursos humans destinats a aquesta tasca

•

Nombre de sancions imposades a persones que, sense tenir la targeta de
permissivitat d’aparcament, han aparcat en les zones previstes per persones
amb discapacitat.
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Quadre síntesis de les accions

4. Participació social i cívica
Objectiu general: Per una oferta d’activitats àmplia i exigent i pel foment del voluntariat i
l’associacionisme com a forma d’aprofitar tot el seu potencial.
Objectius específics

4.1. Promoure la participació
de les persones grans a
activitats relacionals, (d’oci,
de cultura i/o esportiva).

4.2. Afavorir el voluntariat
entre i per la gent gran.
4.3. Reforçar la participació
de les persones grans al
Consell Municipal de
Benestar social.

Accions

4.1.1. Potenciar accions que despertin els interessos de les persones
grans, duent-les a terme a partir de la demanda i opinió de les persones
grans més aïllades.

4.2.1. Impulsar un projecte de banc del temps.

4.3.1. Crear una comissió específica dins del Consell Municipal per fer
el seguiment del pla.
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4.1.1. Potenciar accions que despertin els interessos de les persones grans,
duent-les a terme a partir de la demanda i opinió de les persones grans més
aïllades.

Nom de l’acció

4.1. Promoure la participació de les persones grans a activitats relacionals,
(d’oci, de cultura i/o esportiva).

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

En general, la població gran valora molt bé la varietat, quantitat i qualitat de
l’oferta d’activitats a Torelló. No obstant això, continuen havent-hi persones que
no acostumen a participar de les activitats. Algunes persones grans revelen
que no participen perquè són cuidadores i no poden deixar a la persona que
cuiden sola o no volen fer-se mal en el transcurs de l’activitat per no agreujar la
situació familiar. Sigui com sigui, el coneixement dels interessos en l’oci
cultural i social de les persones grans (perquè participen, no participen i com
voldrien participar) és un àmbit a estudiar.

Descripció de l’acció

L’acció preveu conèixer quines activitats agradarien a la població gran i faria
que nova població gran més aïllada s’apropés a equipaments com el Centre
Cívic, el pavelló, la piscina, la biblioteca o el teatre. Per tenir aquesta informació
cal preguntar a la població destinatària. Una proposta es conduir enquestes
entre la ciutadania gran, fent porta a porta per accedir a les persones que no hi
participen als equipaments municipals. Altre canal per conèixer l’opinió de les
persones grans és a través de convocatòries obertes a la ciutadania, que es
celebren en els diferents barris de Torelló. També pot ser una acció a
desenvolupar amb persones voluntàries encarregades d’apropar-se a aquestes
persones i preguntar de tu a tu. Sigui com sigui l’acció haurà de definir-se més
en el moment d’implementació, atenent als recursos i oportunitats disponibles.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Participació ciutadana

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

Dependrà del procés concret a dur a terme

•

Nombre d’activitats noves sorgides després de preguntar a les persones grans

•

Nombre de persones grans que han participat en el procés de participació
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Nom de l’acció

4.2.1. Impulsar un projecte de banc del temps.

Objectiu que
acompleix en el pla

4.2. Afavorir el voluntariat entre i per la gent gran.

Justificació de l’acció

Una gran part de les persones grans que van participar en els grups focals
afirmen que no fan cap voluntariat però que solien fer-ne quan eren joves.
Altres persones grans troben a faltar que hi hagi voluntariat per fer companyia i
acompanyar a d’altres persones grans.

Descripció de l’acció

L’acció preveu iniciar una xarxa d’economia social que promogui l’intercanvi de
temps i tasques (hora per hora) entre persones amb l’objectiu de donar, rebre i
compartir el seu temps amb altres persones, generalment del seu entorn més
proper (veïns i veïnes del barri on viuen). Aquests intercanvis d’habilitats entre
persones és sense utilitzar diners, únicament es comptabilitzen les hores de
servei prestat i rebut.
D’aquesta forma, l’acció promou el voluntariat des d’una vessant més inclusiva
on les persones grans poden posar en valor tot allò que saben fer i que sovint
no està reconegut en la societat per no tenir valor productiu.
Aquesta eina també podria vehicular la participació comunitària dels alumnes
de 3er i 4rt de la ESO que en els propers anys hauran de fer projectes
comunitaris com assignatura obligatòria.
Hi ha molts municipis que han posat en pràctica projectes similars de Bancs del
Temps. A continuació exposem alguns exemples que es podrien estudiar amb
més deteniment en el moment de posada en pràctica del projecte:
Barcelona (per barris):
http://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/ca/canal/els-bancs-del-temps-laciutat
Sant Cugat: https://www.santcugat.cat/web/banc-del-temps
Cambrils: https://www.cambrils.cat/ca/serveis/associacions-i-entitats/banc-deltemps
Santa Cristina d’Aro: https://santacristina.cat/arees/punt-d-igualtat/128-bancdel-temps.html

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Participació Ciutadana

Responsable(s)

Teixit associatiu

Col·laboradors(s)
Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre de persones inscrites en el Banc del Temps

•

Nombre d’entitats inscrites en el Banc del Temps

•

Nombre de persones grans inscrites en el banc del temps

•

Nombre d’intercanvi de temps fetes al banc del temps
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4.3.1. Crear una comissió específica dins del Consell Municipal per fer el
seguiment del pla.

Nom de l’acció

4.3. Reforçar la participació de les persones grans al Consell Municipal de
Benestar social

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

L’OMS aposta per afavorir la participació cívica, és a dir, la participació de les
persones grans en els afers que afecten a la societat. La seva representació en
òrgans consultius i/o decisoris és rellevant per canalitzar el coneixement i
experiència que les persones grans han acumulat al llarg de la vida.
Els consells municipals a Torelló són: Consell Escolar Municipal, Consell
Municipal d'Esports, Consell Municipal de Benestar Social i Salut Pública,
Consell Municipal de Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Consell de Participació
Ciutadana del Teatre Cirvianum.

Descripció de l’acció

L’acció preveu crear una comissió amb participació de la gent gran en el
Consell Municipal de Benestar Social i Salut pública per tal d’involucrar a les
persones grans en els òrgans de representació.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Socials

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Nombre i tipologia de canals emprats per convidar a les persones grans a
formar part de la comissió (nre.)

•

Nombre de persones grans integrants de la comissió (segons gènere, edat,
barri de residència) (nre.)

Indicadors de resultat

•

Nombre de reunions celebrades (nre.)

•

Percentatge de participació a les reunions de la comissió (%)

•

Nombre d’acords i propostes originades des de la comissió (nre.)
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Quadre resum de les accions

5. Relacions de suport i ajuda mútua
Objectiu general: Pel suport i ajuda mútua entre els membres de la comunitat, professionals, veïnat i
familiars.
Objectius específics

5.1. Donar suport a
persones cuidadores.

5.2. Afavorir la xarxa
relacional de la població
gran i fomentar el suport
entre el veïnat.

5.3. Afavorir les relacions
intergeneracionals.

Accions
5.1.1. Crear grups de suport per persones cuidadores.
5.1.2. Impulsar el Servei Respir.

5.2.1. Implementar Projecte Radars.
5.2.2. Consolidar el Projecte Àpats en Companyia.

5.3.1. Promoure accions que apropin als i les joves i persones grans.
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Nom de l’acció

5.1.1. Crear grups de suport per persones cuidadores.

Objectiu que
acompleix en el pla

5.1. Donar suport a persones cuidadores.
Al llarg de la diagnosi s’ha repetit una feblesa: l’acompanyament dels i de les
cuidadores. En els grups focals, les persones cuidadores expressaven com
han aprés a cuidar a la seva parella en la pràctica o veient a altres
professionals fent-ho. Troben a faltar “formació” o rebre informació de com
convertir-se en “cuidadors” i també un suport psicològic.

Justificació de l’acció

Fa uns anys, a Torelló s’organitzaven grups de suport per persones
cuidadores. L’acció vol tornar a organitzar aquests espais de trobada on la
persona cuidadora pot anar i exposar la seva situació i experiència. D’aquesta
manera, les persones poden ajudar-se entre elles (en molts casos elles
mateixes són les expertes) i també, tenir un espai al municipi on sentir-se
compreses.
Diputació de Barcelona ofereix suport tècnic per al desenvolupament d’aquests
projectes. Amb la conducció d’una persona professional, s’ofereixen 10
sessions de 90 minuts amb una periodicitat setmanal o quinzenal. Per més
informació es pot consultar el següent enllaç:
https://www.diba.cat/es/web/benestar/gsam

Descripció de l’acció

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022

Serveis Socials

Responsable(s)

Serveis de Salut

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre de professionals dedicades al projecte

•

Canals de comunicació i informació sobre els grups

•

Nombre de persones cuidadores informades sobre els grups

•

Nombre de persones apuntades en els grups.

•

Percentatge de persones que participen en els grups

•

Nombre d’hores a la setmana de trobada dels grups
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Nom de l’acció

5.1.2. Impulsar el Servei Respir.

Objectiu que
acompleix en el pla

5.1. Donar suport a persones cuidadores.

Justificació de l’acció

Al llarg de la diagnosi s’ha exposat com les persones cuidadores tenen major
dificultat per poder les indicacions de l’envelliment saludable, com ara
participar en activitats d’oci, culturals i d’oci. Per això, el pla contempla
estratègies per donar suport a les persones grans que son cuidadores i que
elles també puguin cuidar-se.

Descripció de l’acció

El programa “Respir” està destinat a acollir persones grans o amb diversitat
funcional amb dependència, en places de residència en estades curtes, amb
l’objectiu de donar suport als familiars cuidadors d’aquestes. El Servei Respir
està garantit per la Diputació de Barcelona però l’Ajuntament també pot apostar
per ampliar la dotació pressupostària i així, ampliar l’abast del programa.
Així mateix, Diputació de Barcelona ofereix una subvenció per entitats sense
ànim de lucre que facin projectes de respir. Per a més informació es pot
consultar el següent enllaç: https://www.diba.cat/es/web/sala-de-premsa//subvencions-per-a-entitats-en-els-ambits-de-benestar-social-igualtat-iciutadania-respir-i-serveis-complementaris-a-la-tutela

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Socials

Responsable(s)

Centres residencials i Diputació de Barcelona

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre de centres residencials col·laboradors

•

Pressupost destinat al programa respir

•

Nombre de places disponibles en el programa

•

Nombre de persones que accedeixen al programa Respir

•

Nombre de persones en llista d’espera

•

Índex de satisfacció de persones usuàries i famílies cuidadores respecte les
instal·lacions del centre i del programa en general
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Nom de l’acció

5.2.1. Implementar Projecte Radars.
5.2. Afavorir la xarxa relacional de la població gran i fomentar el suport entre el
veïnat.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

El projecte radars dona resposta a tres reptes formulats a la diagnosi: la
sensació que té la població gran de pèrdua de relacions amb la comunitat;
l’existència de persones grans que se senten soles i estan soles; i la manca
d’oferta de voluntariat per acompanyar a les persones grans.

Descripció de l’acció

Recuperant la descripció del projecte:
“El projecte Radars és una xarxa de prevenció i acció comunitària que té com a
objectiu reduir el risc d’aïllament i d’exclusió social de les persones grans. La
pràctica facilita que les persones grans que viuen soles o acompanyades
d’altres persones grans puguin continuar a la seva llar amb la complicitat del
seu entorn. El projecte ajuda a detectar, valorar i fer el seguiment de la situació
de les persones grans del barri. Els radars veïnals i comercials són persones
que, amb una mirada respectuosa, ofereixen suport i comuniquen les
situacions de risc als serveis professionals. El projecte combina el rol actiu dels
Serveis Socials i la coresponsabilitat de les entitats i serveis del barri, a partir
d’una aproximació comunitària que permet el desenvolupament de processos
compartits per a l’articulació de la detecció i vinculació de les persones grans a
la xarxa comunitària del seu barri”
El programa també pot impulsar l’activitat formativa oberta a totes les persones
que vulguin formar part de l’equip de voluntaris del projecte Radars.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials

Responsable(s)

Serveis de Salut, comerços, equipaments, associacions, etc.

Col·laboradors(s)

•

Nombre d’equipaments, comerços i altres agents de la societat col·laboradors
del projecte radars

Indicadors de procés

•

Nombre de voluntaris i voluntàries del projecte radars

•

Nombre de casos de risc detectats i derivats a Serveis Socials per a la
valoració del risc social

•

Nombre de trucades rebudes a Serveis Socials per informar de possibles
situacions de risc social

Indicadors de resultat

•

Augment dels expedients de gent gran a Serveis Socials en relació a la dada
anterior de l'inici del projecte (si augmenten podrà ser per un impacte positiu
del projecte).

•

Reducció dels codis policials en relació a la gent gran des de l'inici del projecte
(si disminueixen podrà ser per un impacte positiu del projecte).

133

Nom de l’acció

5.2.2. Consolidar el Projecte Àpats en Companyia.
5.2. Afavorir la xarxa relacional de la població gran i fomentar el suport entre el
veïnat.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

A la diagnosi s’ha recollit la sensació que té la població gran de pèrdua de
relacions amb la comunitat i l’existència de persones grans que se senten i
estan soles. Aquestes situacions poden afectar als hàbits alimentaris i tenir una
incidència directa sobre la salut de la persona. El fet de cuinar només per un
mateix i de de no comptar amb companyia fa que la persona no s’alimenti
correctament. El projecte d’àpats en companyia té com objectiu revertir
l’aïllament de les persones grans que estan i se senten soles.

Descripció de l’acció

És un projecte d’intervenció comunitària per prevenir i detectar l’aïllament i el
risc social de les persones grans, mitjançant l’oferiment d’àpats en llars
municipals de gent gran. Està orientat a potenciar un envelliment actiu i
saludable, amb la intenció de cobrir dues necessitats bàsiques: proporcionar
una alimentació adequada i facilitar un espai relacional de vincles d’amistat i de
connexió amb la comunitat.
Els àpats es farien al Centre Cívic. Això també tindria com a efecte apropar a la
persona a un espai de relació on establir noves amistats i gaudir d’altres
activitats.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials

Responsable(s)

Centre Cívic

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Pressupost destinat al programa d’àpats en companyia (€)

•

Nombre de sol·licituds gestionades per Serveis Socials

•

Nombre de casos detectats per Serveis Socials que requereixen el servei

•

Nombre de places en el menjador

•

Nombre de persones usuàries (per sexe i edat) (nre.)

•

Nombre d’àpats

•

Cost de l’àpat per la persona usuària i per l’administració pública

•

Percentatge de participació de les persones grans / percentatge
d’abandonament del servei (segons motiu) (%)
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Nom de l’acció

5.3.1. Promoure accions que apropin als i les joves i persones grans.

Objectiu que
acompleix en el pla

5.3. Afavorir les relacions intergeneracionals.

Justificació de l’acció

El Centre Cívic de Torelló està obert a tota la ciutadania. Malgrat això, els i les
joves no fan molt d’ús del centre cívic i això limita les oportunitats per treballar
les relacions intergeneracionals.
Per altra banda, des de les llars d’infància i les escoles es fan activitats
puntuals en les que es genera un contacte, puntual, entre la persona gran i
l’infant.
No hi ha, a dia d’avui, una activitat que sigui continuada al llarg de temps entre
persones grans i adolescents.

Descripció de l’acció

L’acció ha de concretar-se, definint quina mena d’activitats són interessants
pels joves i per les persones grans. Durant els grups de treball amb tècniques i
tècnics es va plantejar l’oportunitat que significa l’aplicació de l’assignatura de
servei comunitari per als joves de 3rt i 4rt de la ESO i que els obliga a fer 15
hores de serveis per la comunitat.
En el desenvolupament d’aquesta acció es podrien desenvolupar les següents
fases:
• Creació d’una comissió interdisciplinar entre, dinamitzadora del Centre
Cívic, entitat de gent gran, centres educatius, servei d’educació i servei de
gent gran de l’Ajuntament de Torelló.
• Proposta de possible activitats o accions intergeneracionals que es podrien
realitzar per part dels joves dels centres educatius
• Organització de les activitats

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials

Responsable(s)

Educació i Joventut

Col·laboradors(s)

•
Indicadors de procés

Nombre de reunions amb els agents responsables i col·laboradors per definir
l’acció.

•

Nombre de reunions o trobades amb joves i gent gran per recollir interessos i
propostes d’activitats.

Indicadors de resultat

•

Nombre de trobades/activitats realitzades

•

Nombre de joves que han participant en alguna de les activitats

•

Nombre de persones grans que han participant en alguna de les activitats

•

Índex de satisfacció de les activitats realitzades (generació de la dada amb

qüestionaris o enquestes)

135

Quadre síntesis de les accions

6. Relacions de respecte, igualtat i condicions d’inclusió

Objectiu general: Pel reconeixement dels drets, el bon tracte i equitat a la societat.

Objectius específics

6.1. Treballar per la detecció
i intervenció en casos de
maltractament de persones
grans.
6.2. Conscienciar a la
població respecte al bon
tracte cap a la gent gran.

Accions

6.1.1. Aplicar el protocol de maltractaments a les persones grans.

6.2.1. Dissenyar i impulsar campanya “Tracta’m bé” cap a les persones
grans i persones amb diversitat funcional.
6.3.1. Difondre el servei d’orientació jurídica (SOJ) per tal que aquest
esdevingui el servei d’acompanyament legal per les persones

6.3. Fomentar el Servei
d’Orientació Jurídica.

6.3.2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que ampliï el recursos
destinats al SOJ i que aquest abasti la tramitació i seguiment dels
casos.
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Nom de l’acció

6.1.1. Aplicar el protocol de maltractaments a les persones grans.
6.1. Treballar per la detecció i intervenció en casos de maltractament de
persones grans.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

A la diagnosi no s’ha recollit cap mena d’increment de casos de maltractament,
però, el protocol de maltractaments a les persones grans és un eina que ha
d’estar disponible i a la mà de les tècniques no tant per el volum de casos sinó
pel risc que impliquen i la vulnerabilitat de les persones que es poden veure
involucrades.
El protocol fou publicat en el 2012 pel Departament de Treball, Afers Socials i
Família.

Descripció de l’acció

El protocol estableix el circuit de detecció de casos de maltractament, les eines
de detecció així com l’avaluació, la comunicació i finalment la intervenció
davant de casos de maltractament.
L’acció crida a l’aplicabilitat del protocol, això és, a formar, fer recordar o
socialitzar el protocol entre les professionals que poden ser detectores de
casos de maltractament per tal d’actuar de forma proactiva i no passiva.
Aquesta acció es podria concretar en diferents sessions
informatives/formatives amb les persones involucrades en el circuit on treballar
els següents aspectes:
• Definició i categorització dels casos de pla tractament
• Vulnerabilitats de les persones grans
• Explicació del protocol
• Casos pràctics per provar l’aplicabilitat del protocol

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Socials

Responsable(s)

FADO, Centre Cívic, equipaments

Col·laboradors(s)

•

tracte (que tenen contacte directe amb la població gran a Torelló)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

Nombre d’agents llistats que són susceptibles de detectar escenaris de mal

•

Nombre de sessions formatives o de socialització del contingut del protocol

•

Nombre de casos de maltractament a persones grans detectats des de
Serveis Socials o d’altres serveis.

•

Nombre de casos de maltractament intervinguts

•

Valoració professional del seguiment dels casos.
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6.2.1. Dissenyar i impulsar campanya “Tracta’m bé” cap a les persones grans i
persones amb diversitat funcional.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

6.2. Conscienciar a la població respecte al bon tracte cap a la gent gran.

Justificació de l’acció

El disseny de la campanya “Tracta’m bé” no dona resposta a situacions de
tracte irrespectuós o pejoratiu cap a les persones grans sinó que significa una
aposta a priori i per tant, preventiva de conductes excloents. Hem pogut
identificar que les dinàmiques de la societat estan, progressivament, apartant a
les persones grans de la societat (per exemple, amb la digitalització dels
serveis) i per això es proposa una acció que aposta per la cura i apropament
entre ciutadanes i ciutadans.

Descripció de l’acció

La campanya “Tracta’m bé” va derivar del projecte “No puc esperar!” per
persones que volen fer ús dels banys d’un establiment privat. La campanya vol
seguir aquesta línia de comerç amigable però ampliar l’abast a moltes altres
accions que els comerços i la societat poden fer. Altres actuacions que la
campanya vol impulsar és: (A) xerrades amb els comerços i restauradors per
vetllar que siguin flexibles a l’hora de deixar una persona gran o amb diversitat
funcional anar al bany tot i no ser clients; (B) impulsar accions pròpies dels
comerços amigables com ara posar cadires en la cua perquè la persona gran
pugui esperar asseguda o fer ampliar la lletra de les etiquetes dels preus dels
productes; (C) conscienciar a la població en conjunt sobre els estereotips i els
prejudicis que giren al voltant de les persones grans i que habitualment les
associen a persones no capaces i que poden donar per a tractes paternalistes
que no els permeten una veu més igualitària en la societat. Es proposa
dissenyar un logotip o imatge que identifiqui la campanya per tal d’alçar
sinèrgies positives al voltant de la campanya i que augmenti la simpatia per la
mateixa (per exemple: amb xapes, indicatius de ser un comerç amigable,
bosses sostenibles, etc.)

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Serveis Socials

Responsable(s)

Comunicació

Col·laboradors(s)

•
Indicadors de procés

Indicadors de resultat

Nombre d’establiments contactats i amb els que s’ha reunit per demanar la
col·laboració en el projecte

•

Nombre d’accions planificades anualment per la campanya

•

Pressupost previst del cost de la campanya (anual) (€)

•

Nombre d’accions de conscienciació dintre de la campanya realitzades

•

Nombre de persones que han participat en les accions

•

Nombre de persones totals que han participat en el conjunt de la campanya

•

Pressupost real del cost de la campanya (anual) (€)
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6.3.1. Difondre i el servei d’orientació jurídica (SOJ) per tal que aquest
esdevingui el servei d’acompanyament legal per les persones.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

6.3. Fomentar el Servei d’Orientació Jurídica.

Justificació de l’acció

En general, les persones grans afirmen que s’informen a través del boca a
boca amb amistats i coneguts. En relació als serveis de l’Ajuntament, les
persones participants tenien força desconeixement del serveis als que poden
accedir i els requisits que calen. Per això, es planteja l’oportunitat de donar a
conèixer el SOJ per ajudar a les persones grans amb rendes més baixes.

Descripció de l’acció

Els Punts d'Orientació Jurídica Municipal (POJM) són un servei
s'assessorament en qüestions jurídiques de caràcter general adreçat a
persones usuàries derivades dels serveis socials municipals, alhora que
ofereixen una primera orientació i faciliten la tramitació de la justícia gratuïta i
advocat d'ofici.
L’acció vol donar a conèixer el servei per tal que les persones grans facin ús
quan ho necessiten.
Per aquesta campanya de comunicació sotre el servei es pot plantejar la
possibilitat d’informar també a altres agents informals que poden tenir un
contacte proper amb les persones grans. Per exemple: ambulatoris, farmàcies,
comerços, centre cívic, etc.

Inici de l’acció

Curt termini 2021-2022
Servei d’Orientació Jurídica

Responsable(s)

Comunicació

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre d’hores garantides pel servei

•

Nombre de professionals destinades en el servei

•

Canals de difusió del servei

•

Nombre de persones derivades per Serveis Socials

•

Nombre de casos atesos pel servei (segons edat dels usuaris i motiu)
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6.3.2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que ampliï el recursos destinats al
SOJ i que aquest abasti la tramitació i seguiment dels casos.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

6.3. Fomentar el Servei d’Orientació Jurídica.

Justificació de l’acció

Actualment, el SOJ dona assessorament però no gestiona els expedients amb
la tramitació o fa seguiment.

Descripció de l’acció

Sol·licitar a la Diputació de Barcelona, que és l’organisme proporciona als
ajuntaments el servei, que ampliï els recursos destinats al SOJ per tal que les
professionals tinguin temps i competències per tramitar i fer seguiments dels
casos.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Socials

Responsable(s)

Servei d’Orientació Jurídica

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Nombre de contactes realitzats a la Diputació de Barcelona

•

Nombre de recursos humans destinats al servei (% d’increment després de la
resposta de la sol·licitud)

•

Nombre de recursos econòmics destinats al servei (% d’increment després de

la resposta de la sol·licitud)

Indicadors de resultat

•

Capacitat per tramitar i fer seguiment dels casos (Sí/No)

•

Nombre de casos que el SOJ ha gestionat (tramitant informes, etc.)

•

Nombre de casos en seguiment des del SOJ

140

Quadre resum de les accions

7. Serveis socials i de salut
Objectiu general: Per un millor accés als ajuts, serveis d’atenció, productes sanitaris.

Objectius específics

7.1. Afavorir una vida activa
i saludable per la gent gran.

Accions
7.1.1. Constituir una taula de coordinació entre serveis de Salut i
Serveis Socials per facilitar la compartició de recursos, informació i
usuaris detectats.
7.1.2. Potenciar l’Espai educatiu per formar a la població sobre hàbits
saludables i promotors de la salut.
7.2.1. Garantir i millorar el Servei de Teleassistència.

7.2. Afavorir l’envelliment de
qualitat.

7.2.2. Potenciar els serveis d’atenció al domicili (serveis de neteja,
bugaderia, menjar i compra al domicili).
7.3.1. Potenciar la vessant social-educativa del SAD social i tractar de
traslladar-la al funcionament del SAD dependència.

7.3. Potenciar el SAD.
7.3.2. Adaptar el Servei d’Atenció Domiciliaria a les necessitats de la
persona usuària per vetllar que la persona pugui envellir a la seva llar.
7.4. Ampliar la cobertura de
centre de dia.
7.5. Impulsar projectes de
salut comunitària.

7.4.1. Promoure l’obertura del servei de centre de dia durant el cap de
setmana.
7.5.1. Consolidar el projecte de prescripció social.
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7.1.1. Constituir una taula de coordinació entre Serveis de Salut i Serveis
Socials per facilitar la compartició de recursos, informació i usuaris detectats.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

7.1. Afavorir una vida activa i saludable per la gent gran.

Justificació de l’acció

El present Pla es regeix pel principi de transversalitat i responsabilitat
interdepartamental, és a dir, que les diferents àrees i departaments de
l’Ajuntament se sentin interpel·lades per treballar conjuntament cap a una vila
més amigable. Igual o més important és que els agents com Serveis de la
Salut i Serveis Socials tinguin una comunicació fluida i treballen plegats els
casos compartits. Actualment, malgrat que hi ha comunicació i sinergies
compartides, les tècniques afirmen que es podria millorar la coordinació.

Descripció de l’acció

L’acció preveu crear un espai de coordinació (taula) entre serveis socials i
serveis de salut en la que es posi en comú els casos que poden ser abordats
de forma coordinada per tal d’avançar cap a una intervenció integral. Caldrà
establir un calendari de trobades i realitzar les actes de cada reunió.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials i Serveis de Salut

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Elaboració d’un calendari anual compartit (Sí/No)

•

Nombre de casos que s’han treballat de forma coordinada

•

Nombre de reunions de la Taula de coordinació (anualment)
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7.1.2. Potenciar l’espai educatiu per formar a la població sobre hàbits
saludables i promotors de la salut.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

7.1. Afavorir una vida activa i saludable per la gent gran.

Justificació de l’acció

La formació manté activada la ment de les persones, aconseguint que estiguin
més actives i àgils mentalment i reverteix directament en el benestar i qualitat
de vida atès que afavoreix en: l’autoestima, l’autonomia i la capacitat per
prendre decisions, la convivència, la sociabilitat i el manteniment de les
capacitats –estimulació mental i cognitiva, l’aprenentatge continuat, l’augment
de coneixements, etc. (8é Congres Nacional de la Gent Gran, “El present de
les persones grans: drets i deures”, 2019).

Descripció de l’acció

A Torelló hi ha diversos equipaments i serveis que s’encarreguen de formar a
les persones a llarg de la seva vida. De fet, ofereixen una oferta formativa
complerta a la població gran. La formació pot rebre’s des del Centre Cívic, a La
Cooperativa, a la Biblioteca o a l’Escola d’Arts Plàstiques. En tots aquests
indrets i més especialment al Centre Cívic o a la Biblioteca es poden incloure
activitats de promoció d’hàbits saludables: d’alimentació, activitat esportiva,
importància del capital social, etc. L’acció preveu la programació d’una sèrie de
tallers i xerrades que transmetin aquests coneixements.
De forma complementària, es pot mirar de comptar sempre amb un resum del
contingut de la xerrada o taller. No seria més que un full en blanc i negre amb
les idees principals, en una lletra gran i expressat en frases curtes i sencilles.
Aquest resum es pot distribuir als agents informals que estan en contacte amb
la gent gran o a la get que assisteix a les xerrades per tal de que ho puguin
trasllada a d’altres persones que no han pogut anar però es podrien veure
beneficiades.
Així mateix poden ser informacions que es pengin a la web, que es distribueixin
a xarxes socials o que quedin visibles a espais de comunicació físic com suros
o panells.
La idea és ampliar l’àmbit d’influència i l’aprofitament dels recursos abocats en
la sensibilització.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Oficina de barris
Participació Ciutadana
Serveis de Salut

Responsable(s)

Teixit associatiu i comercial (farmàcies)
Comunicació
Junta Centre Cívic
Biblioteca

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Calendari amb la programació dels tallers i xerrades

•

Canals de comunicació dels tallers i xerrades

•

Nombre de tallers i xerrades programades durant l’any

•

Nombre de participants als tallers i xerrades (evolució al llarg de l’any)

•

Índex de satisfacció amb els tallers i xerrades (indicador que s’ha de generar
amb qüestionaris)
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Nom de l’acció

7.2.1. Garantir i millorar el Servei de Teleassistència.

Objectiu que
acompleix en el pla

7.2. Afavorir l’envelliment de qualitat

Justificació de l’acció

El servei de teleassistència està molt ben valorat per la població gran, però,
encara seria un servei més complet si permetés a la persona gran portar-lo
quan és fora de casa. Actualment el servei de teleassistència no ho garanteix.

Descripció de l’acció

L’acció preveu seguir oferint el servei de teleassistència a Torelló i donar un
servei més acurat a les necessitats de la població gran a través de sol·licitar a
la Diputació de Barcelona, possibles millores com la teleassistència fora de la
llar.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Socials

Responsable(s)

Diputació de Barcelona

Col·laboradors(s)

•

podrien introduir-se millores en el servei de teleassistència

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

Nombre contactes i reunions amb Diputació per abordar l’acció: concretar com

•

Preu del servei de teleassistència (€)

•

Nombre de casos valorats per rebre el servei

•

Nombre de persones en llista d’espera per rebre el servei

•

Nombre de casos denegats per rebre el servei (motiu)

•

Nombre d’usuàries i usuaris del servei de telessistència

•

Nombre de trucades rebudes del servei de teleassistència

•

Nombre de persones grans que accedeixen al Servei de Teleassistència Plus
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7.2.2. Potenciar els serveis d’atenció al domicili (serveis de neteja, bugaderia,
menjar i compra al domicili).

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

7.2. Afavorir l’envelliment de qualitat

Justificació de l’acció

Les persones grans valoren molt positivament el serveis de neteja de xoc que
garanteix l’ajuntament de Torelló. De fet, diverses persones als grups diuen
que elles només voldrien aquesta ajuda a casa. En general, hi ha diferents
ajuts i assistència tècnica que pot allargar l’estada de la persona gran a casa
seva i evitar que hagi de marxar a una residència. Aquesta mena d’ajuts poden
ser el servei de bugaderia, de menjar a domicili i de la compra a domicili.

Descripció de l’acció

L’acció preveu estudiar la possibilitat d’oferir a la població gran diferents
serveis que els ajudin a romandre en la llar ben atesos i durant més temps. Els
serveis que l’equip tècnic creu que podria garantir són: el servei de neteja,
bugaderia, menjar a domicili i compra a domicili. La concreció de l’acció s’haurà
de fer quan arribi l’hora d’implementació per reconèixer el context en el que el
municipi es troba i la disponibilitat pressupostària.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Serveis Socials

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Dependrà del servei a domicili que s’acordi impulsar. Els indicadors de procés
han de mesurar aquelles accions que s’han realitzat en favor de la consecució

Indicadors de procés

de l’acció.

Indicadors de resultat

•

Nombre de persones grans usuàries del servei (segons gènere i edat)

•

Índex de satisfacció del servei per la persona usuària (a través de qüestionaris
o enquestes telefòniques)
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7.3.1. Potenciar la vessant social-educativa del SAD social i tractar de
traslladar-la al funcionament del SAD dependència.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

7.3. Potenciar el SAD

Justificació de l’acció

A Torelló es garanteix el SAD de dependència (per persones amb un grau de
dependència reconegut) i SAD social, de titularitat municipal. Aquest SAD
Social no només dona servei a la persona gran que necessita del suport per
realitzar les tasques diàries sinó que també treballa la vessant social-educativa
amb la implementació i foment de l’hàbit d’higiene i d’alimentació, la creació i/o
foment de pautes d’organització familiar, i en general, fomentar l’autonomia de
la persona

Descripció de l’acció

FADO lidera el SAD de dependència, mentre que l’Ajuntament lidera el SAD
Social. La comunicació entre ambdós organismes és fluida, a través de les
reunions conjuntes. L’acció consistiria en potenciar la vessant social-educativa
que actualment el SAD social té molt desenvolupada. Segurament això
permetria ampliar el nombre de casos atesos o les hores invertides en els
casos i donar una millor atenció a les persones usuàries. L’experiència de
Serveis Socials ha demostrar en aquests últims anys que, una vegada es
prova, aquesta és una vessant de l’atenció molt ben valorada i valuosa per les
persones ateses.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Socials

Responsable(s)

Fundació Assistencial d’Osona (FADO)

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

•

Nombre de reunions on s’ha abordat la temàtica de l’atenció social-educativa

Indicadors de resultat

•

Hores destinades a la vessant social-educativa des del SAD de dependència
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7.3.2. Adaptar el Servei d’Atenció Domiciliaria a les necessitats de la persona
usuària per vetllar que la persona pugui envellir a la seva llar.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

7.3. Potenciar el SAD

Justificació de l’acció

La valoració general del SAD per les persones grans és positiva. Els reptes
que es plantegen són ampliar l’abast del SAD arribant a més persones,
adequar les hores del servei als ritmes de les persones grans i aconseguir que
les professionals que duen a terme la cura de la persona gran es mantinguin el
màxim temps possible.

Descripció de l’acció

L’acció preveu estudiar quines són les preferències de cada un dels i de les
usuàries: és a dir, conèixer en quins moments del dia necessiten el suport.
Recollir les preferències dels usuaris és la primera passa per poder estudiar
l’adequació del SAD el màxim possible a les necessitats de les persones grans.
Possiblement, s’hagi de preveure ampliar el pressupost destinat al servei per
poder ampliar les hores d’atenció.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Serveis Social

Responsable(s)

FADO

Col·laboradors(s)

•

Indicadors de resultat

Formulari o enquesta per copsar la informació sobre necessitats i preferències
del servei

Indicadors de procés

•

Nombre d’usuàries i usuaris als que se’ls ha realitzat el formulari o enquesta

•

Percentatge d’usuaris als que se’ls ha modificat la planificació de l’atenció del
SAD

•

Nombre d’hores destinades a cada usuari

•

Índex de satisfacció dels usuaris i usuàries després dels canvis realitzats
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7.4.1. Promoure l’obertura del servei de centre de dia durant el cap de
setmana.

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

7.4. Ampliar la cobertura de centre de dia.

Justificació de l’acció

A Torelló hi ha dos centres de dia però cap dels dos està obert durant el cap de
setmana i això fa que les persones cuidadores hagin d’estar amb la persona
gran durant vint-i-quatre hores.

Descripció de l’acció

Serveis Socials i la direcció dels centres de dia han d’estudiar la possibilitat
d’obrir els centres de dia els caps de setmana (cost econòmic de l’obertura,
disponibilitat de recursos humans, nombre d’usuaris interessats en assistir el
cap de setmana, etc.). Si s’obrís aquesta possibilitat també es podria fer servir
com a respir per a famílies cuidadores que necessitin del servei de forma més
puntual.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024

Serveis Socials

Responsable(s)

Centre de dia i Residència l’Oreig

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Estudi de costos de l’obertura del centre de dia

•

Pressupost previst del cost de l’obertura mensualment (€)

•

Nombre d’hores obertes del centre de dia durant el cap de setmana

•

Nombre d’usuaris en les hores del cap de setmana

•

Pressupost real de l’obertura mensualment (€)
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Nom de l’acció

7.5.1. Consolidar el projecte de prescripció social.

Objectiu que
acompleix en el pla

7.5. Impulsar projectes de salut comunitària.

Justificació de l’acció

Des del CAP s’està impulsant el projecte de prescripció social que persegueix
objectius com: fomentar i facilitar que el personal sanitari pugui prescriure
activitats socials, comunitàries, esportives, etc. que es fan a la ciutat. I reduir la
prescripció de fàrmacs i psicofàrmacs entre la població amb símptomes de
malestar, de depressió o ansietat. Recordem que a la diagnosi hem pogut
observar com les dones ateses a l’ABS de la Vall del Ges (2016) accedeixen
en major mesura que els homes per problemes d’ansietat o depressió.
El Pla de Torelló vila amiga de les persones grans inclou aquesta acció atès
que la PrS afavoreix la salut comunitària i l’enfortiment de la comunitat.

Descripció de l’acció

“La prescripció social (PrS) o derivació a recursos de la comunitat és un
mecanisme formal perquè l’atenció primària proporcioni alternatives no
sanitàries a pacients amb aïllament social o risc de patir-lo i/o símptomes que
van des de malestars de la vida fins a símptomes lleus o moderats de
depressió o ansietat” (Agència de Salut Pública de Catalunya)’
Per endegar el PrS caldrà fer un mapeig i catàleg de les activitats saludables
(actius) que es fan a Torelló sigui des de les associacions, els equipaments o
els serveis públics. Aquest catàleg serà la base per tal que el personal
facultatiu dels ambulatoris ‘recepti’ o prescrigui aquestes activitats a aquelles
persones que les necessitin. A través d’aquestes activitats, que promouen
l’activitat física i la relació social, s’espera fer una tasca sanitària molt més
preventiva, comunitària i eficaç, reduint la recepta excessiva de medicaments i
tractaments simptomàtics.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials i Servei de Salut (Co-lideratge)

Responsable(s)

Teixit associatiu

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre d’actius adherits al projecte

•

Nombre de receptes realitzades des de l’Ajuntament (Serveis Socials) i des
dels centres mèdics (infermeres, metgesses)
Nombre de prescripcions de psicofàrmacs
Nombre de persones realitzant l’activitat recollida a la prescripció social

•
•
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Quadre resum de les accions

8. Comunicació i informació
Objectiu general: Per un millor accés a la informació i per un millor apropament a les noves tecnologies

Objectius específics

8.1. Vetllar perquè la
informació dels serveis
existents a Torelló per gent
gran arribi a tothom.

8.2. Potenciar els agents del
territori, com els comerços
de proximitat i altres
referents naturals, com a
informadors informals.
8.3. Assegurar que els
canals de comunicació
segueixen paràmetres de la
lectura fàcil.
8.4. Donar protagonisme a
les persones grans als
mitjans de comunic.

Accions

8.1.1. Actualitzar el catàleg de serveis comunitaris i sanitaris.

8.2.1. Proveir a les entitats, equipaments, comerços i farmàcies
d’informació sobre els recursos, serveis i activitats que es duent a
terme a Torelló, per a que aquetes puguin informar a la gent gran.
8.2.2. Potenciar als Agents Cívics com agents informadors.

8.3.1. Dissenyar una web de l’Ajuntament amigable amb la gent gran.

8.4.1. Oferir l’oportunitat a la població gran de dinamitzar un espai a la
radio o als mitjans de premsa i donar suport des de l’administració en la
seva realització .
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Nom de l’acció

8.1.1. Actualitzar el catàleg de serveis comunitaris i sanitaris.
8.1. Vetllar perquè la informació dels serveis existents a Torelló per gent gran
arribi a tothom

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

A la diagnosi hem pogut veure que les persones grans dels grups focals no
coneixen bé els recursos i serveis que l’Ajuntament de Torelló els ofereix per
acompanyar-les en l’envelliment. Per altra banda, es desconeixen els criteris
d’accés als diferents serveis: des de l’ajuda a domicili, el bat, serveis que dona
FADO, etc. Especial controvèrsia en relació als requisits per accedir al Servei
d’Ajuda a Domicili: algunes persones indiquen que cal que la persona atesa
sigui dutxada per la professional si volen que aquesta també faci tasques de
neteja.

Descripció de l’acció

El Departament generà un catàleg que cal actualitzar i tornar a editar. L’acció
preveu que es torni a dissenyar el catàleg amb el conjunt de serveis
comunitaris i sanitaris i els criteris d’accés.
Es recomanable que aquest catàleg es faci en un format fàcilment actualitzable
i editable. Fins i tot, hauria de permetre actualitzar només alguna de les parts i
imprimir-ho de forma separada. Es recomana doncs fer servir un programa
tipus word o ppt amb un format atractiu.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Serveis Socials

Responsable(s)

Comunicació

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre de millores introduïdes al nou catàleg en comparació amb l’anterior

•

Nombre de serveis comunitaris i sanitaris inclosos

•

Publicació i distribució del catàleg (arribant a tots els barris)
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8.2.1. Abastir a les entitats, equipaments, comerços i farmàcies sobre els
recursos, serveis i activitats que es duent a terme a Torelló.

Nom de l’acció

8.2. Potenciar els agents del territori, com els comerços de proximitat i altres
referents naturals, com a informadors informals.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

La informació sobre activitats culturals i d’oci arriben a les persones grans que
més participen perquè s’assabenten de la informació amb el boca a boca, és a
dir, durant la socialització. Aquesta dinàmica té un efecte negatiu sobre les
persones que no participen en cap activitat perquè al no participar no reben la
informació. Davant d’aquesta realitat, es proposa informar a agents que tenen
contacte directe amb les persones grans en diversitat de contextos.

Descripció de l’acció

L’acció preveu que es traspassi la informació sobre els serveis que ofereixen
una oferta cultural, formativa, social i d’oci a Torelló. També, un llistat
actualitzat sobre les activitats i esdeveniments que se celebraran al municipi. El
traspàs pot fer-se a través de material físic o també a través de mostrar a les
persones referents on trobar la informació concentrada al web de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, quan una persona gran s’apropi a un equipament o servei,
la persona que l’atén pot informar-li de serveis disponibles al territori o
esdeveniment propers.

Inici de l’acció

Llarg termini 2023-2024
Comunicació

Responsable(s)

Serveis Socials, Participació Ciutadana, equipaments

Col·laboradors(s)

•

Nombre d’agents que caldrà contactar per sol·licitar la seva col·laboració

•

Nombre d’establiments, equipaments, comerços i serveis que seran
reconeguts com agents referents i transmissors d’informació.

Indicadors de procés

•

Nombre de reunions i trobades amb els agents que abasteixen d’activitats i

amb els referents que transmeten la informació

Indicadors de resultat

•

Nombre d’equipaments col·laboradors que actualitzen la seva oferta

•

Nombre d’activitats (segons tipologia) que s’organitzen al municipi

•

Nombre de persones a les que s’ha informat (registre que té el o la referent)
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Nom de l’acció

8.2.2. Potenciar als Agents Cívics com agents informadors.
8.2. Potenciar els agents del territori, com els comerços de proximitat i altres
referents naturals, com a informadors informals.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

La informació sobre activitats culturals i d’oci arriben a les persones grans que
més participen perquè s’assabenten de la informació amb el boca a boca, és a
dir, durant la socialització. Aquesta dinàmica té un efecte negatiu sobre les
persones que no participen en cap activitat perquè al no participar no reben la
informació. Davant d’aquesta realitat, es proposa informar a agents que tenen
contacte directe amb les persones grans en diversitat de contextos

Descripció de l’acció

L’acció preveu que es traspassi la informació sobre els serveis que ofereixen
una oferta cultural, formativa, social i d’oci a Torelló. També, un llistat
actualitzat sobre les activitats i esdeveniments que se celebraran al municipi. El
traspàs pot fer-se a través de material físic o també a través de mostrar a les
persones referents on trobar la informació concentrada al web de l’Ajuntament.
D’aquesta manera, la persona gran podrà adreçar-se a l’agent cívic per
preguntar-li sobre serveis i activitats.

Inici de l’acció

Curt termini 2020

Responsable(s)

Comunicació

Col·laboradors(s)

Policia Local

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre de reunions amb els agents cívics per explicar l’acció

•

Nombre de persones grans a les que s’ha informat o derivat a algun servei o
equipament
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Nom de l’acció

8.3.1. Dissenyar una web de l’Ajuntament amigable amb la gent gran.
8.3. Assegurar que els canals de comunicació segueixen paràmetres de la
lectura fàcil.

Objectiu que
acompleix en el pla

Justificació de l’acció

El web de l’Ajuntament està desactualitzat i no ha incorporat els estàndards de
lectura fàcil.

Descripció de l’acció

Des de l’àrea de comunicació s’ha valorat l’oportunitat d’actualitzar el web i
facilitar l’accés a les persones grans. El tipus de lletra, la redacció de la
informació, la estructura dels apartats, tot plegat caldrà treballar-ho sobre
criteris del lectura fàcil que aproximi aquesta informació i la faci més
accessible.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Comunicació

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Revisió de bones pràctiques sobre webs amigables amb les persones grans
(Sí/No)

•

Actualització del web (Sí/No)

•

Nombre de visites al web
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8.4.1. Oferir l’oportunitat a la població gran de dinamitzar un espai a la radio o
als mitjans de premsa i donar suport des de l’administració en la seva
realització

Nom de l’acció

Objectiu que
acompleix en el pla

8.4. Donar protagonisme a les persones grans als mitjans de comunicació

Justificació de l’acció

Torelló lidera diferents mitjans de comunicació municipal: Ràdio Ona, el
Pescallunes o la revista Torelló. Als grups focals, les persones que hi
participaren van afirmar que no acostumàvem a sentir la radio, tot i ser un canal
de proximitat. El fet d’involucrar a persones grans del municipi en la redacció o
realització d’una secció pot suposar un motiu d’atracció a nous oients i lectors i
alhora, una oportunitat per les persones grans de fer una activitat diferent.

Descripció de l’acció

L’acció preveu crear un grup de persones grans que tinguin ganes de participar
en la redacció d’alguna secció de la premsa escrita municipal o en la realització
d’una sessió a la Ràdio Ona. Aquest grup serà l’encarregat de dissenyar el
contingut d’allò que volen transmetre. Des del Departament de Comunicació
també es poden presentar idees engrescadores que motivin a les persones
grans. Cal recordar que el Pla crearà una comissió de persones grans al
Consell Municipal de Benestar Social que pot agrupar persones proactives i
interessades.

Inici de l’acció

Mig termini 2021-2022
Comunicació

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Dependrà de l’acció en concret que es vulgui realitzar no obstant, cal mesurar:
Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Nombre de persones grans amb les que s’ha contactat per proposar el
projecte (segons edat i gènere)

•

Nombre de persones grans que estan interessades en participar.

•

Nombre de programes/seccions realitzar per les persones grans

•

Percentatge d’abandonament del projecte

•

Percentatge de participació en el projecte.
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9. Gestió
Nom de l’acció

9.1.1. Crear i mantenir actualitzat un gestor de projectes

Objectiu que
acompleix en el pla

9.1. Oferir al grup motor una eina eina informàtica que centralitzi la informació
resum i clau sobre el desenvolupament dels projectes o programes per tal de
facilitar-ne la seva gestió i avaluació

Justificació de l’acció

Pel lideratge del Pla es preveu la creació d’un grup motor encarregat de fer el
seguint i avaluar els resultats del mateix. Aquesta és una tasca fonamental per
tal d’anar introduint els possibles canvis necessaris per la seva adaptació a les
circumstàncies de cada moment o per consensuar la continuïtat o no d’una
acció segons els resultats obtinguts. Tot plegat imprescindible si el vol fer una
eficient gestió dels recursos públics i oferir bons serveis a la ciutadania.

Descripció de l’acció

Per tal de facilitar aquesta tasca es preveu el disseny d’un gestor de projectes
que reculli la informació clau que permeti fer el seguiment de les accions i
l’avaluació del Pla. Aquesta eina no ha de ser de difícil actualització, tot al
contrari. Ha de ser una eina senzilla, en un programa compatible amb
qualsevol ordinador i que no impliqui una despesa de temps elevada.
De fet, l’eina actualitzada pot ser una bona forma de fer lluir la feina realitzada i
permetrà estalviar molt de temps en la realització de memòries o en la
preparació de reunions de seguiment.

Inici de l’acció

Curt termini 2020
Comunicació

Responsable(s)

No s’identifiquen

Col·laboradors(s)

Indicadors de procés

Indicadors de resultat

•

Creació o no de l’eina (Sí/No)

•

Nombre de reunions on el gertor ha servit de suport

•

Resultats de l’avaluació: consensos aportats.
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Inici
Eix

Acció
Curt termini
2020

Mig termini
2021-2022

Llarg
termini
2023-2024

Espais a l’aire lliure i edificis

1.1.1. Fer més accessibles les rutes a peu del
municipi a través de millorar la seva senyalització i
crear nous circuits adaptats a les capacitats físiques
de les persones que els fan servir, incloent-hi trams
verds durant la ruta.
1.1.2. Adequar els bancs de Torelló per tal que siguin
amigables per les persones grans.
1.2.1. Revisar el Pla d’Accessibilitat de la via pública
de Torelló incorporant la participació d’un grup motor
format per persones amb diversitats funcionals que
intervinguin en l’adequació de les zones no
accessibles de l’espai públic.
1.2.2. Instal·lació de paviment antilliscant als passos
de vianants per millorar la seva seguretat.
1.2.3. Impulsar una aplicació per smartphone
destinada a detectar i comunicar de forma immediata
problemes a la via pública.
1.3.1. Reactivar el Pla d'accessibilitat dels edificis de
Torelló per aconseguir que els edificis públics siguin
accessibles per tothom

Habitatge

2.1.1. Promoció d’allotjaments col·lectius protegits. Els
propietaris d’habitatges que s’acollissin a aquesta
possibilitat haurien de posar els seus habitatges a
lloguer assequible
2.1.2. Donar assessorament sobre les permutes
d’habitatge. Persones que volen canviar el seu
habitatge per un altre més adequat a les seves
necessitats (habitatges grans no cèntrics per d’altres
més petits i propers als serveis).
2.1.3. Ampliar l’abast i millorar la gestió del programa
d’arranjaments d’habitatges a les necessitats de la
persona perquè pugui envellir a la seva llar.

2.2.1. Mantenir el suport a les comunitats de veïns per
la resolució de conflictes comunitaris.
2.3.1. Iniciar el projecte d’una nova residència per
persones amb dependència sobrevinguda per l’edat,
per discapacitat o altra situació.
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Temporalitat
Eix

Acció
Curt termini
2020

Mig termini
2021-2022

Llarg
termini
2023-2024

3.1.1. Crear un nou servei de transport urbà a Torelló.

Transport i mobilitat

3.1.2. Introduir descomptes municipals en la T-10 per
persones grans i per persones amb diversitat
funcional.
3.1.3. Millora de les marquesites d’autobús al
municipi.
3.2.1. Buscar formes d’optimitzar les rutes del
transport adaptat i coordinar el servei amb les
necessitats de la persona usuària i el ritme de les
activitats a les que ha d’assistir.
3.3.1. Assegurar suficients places d’aparcament per
persones amb mobilitat reduïda al municipi.
Especialment al centre i a prop del CAP.

4.1.1. Potenciar accions que despertin els interessos
de les persones grans, duent-les a terme a partir de la
demanda i opinió de les persones grans més aïllades.
4.2.1. Impulsar un projecte de banc del temps.

Relacions de suport i
ajuda mútua

4.3.1. Crear una comissió específica dins del Consell
Municipal per fer el seguiment del pla.
5.1.1. Crear grups de suport per persones cuidadores.

Relacions de respecte, igualtat i
condicions d’inclusió

Participació social i
cívica

3.3.2. Incrementar la vigilància per tal que es respecti
l’ús exclusiu de vehicles que tinguin la targeta de
permissivitat d'aparcament.

6.1.1. Aplicar el protocol de maltractaments a les
persones grans.

5.1.2. Impulsar el Servei Respir.
5.2.1. Implementar Projecte Radars.
5.2.2. Consolidar el Projecte Àpats en Companyia
5.3.1. Promoure accions que apropin als i les joves i
persones grans.

6.2.1. Dissenyar i impulsar campanya “Tracta’m bé”
cap a les persones grans i persones amb diversitat
funcional.
6.3.1. Difondre i el servei d’orientació jurídica (SOJ)
per tal que aquest esdevingui el servei
d’acompanyament legal per les persones.
6.3.2. Sol·licitar a la Diputació de Barcelona que
ampliï el recursos destinats al SOJ i que aquest abasti
la tramitació i seguiment dels casos.
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Temporalitat
Eix

Acció
Curt termini
2020

Mig termini
2021-2022

Llarg
termini
2023-2024

7.1.1. Constituir una taula de coordinació entre serveis
de Salut i Serveis Socials per facilitar la compartició
de recursos, informació i usuaris detectats.
7.1.2. Potenciar l’Espai educatiu per formar a la
població sobre hàbits saludables i promotors de la
salut.

Serveis Socials i de Salut

7.2.1. Garantir i millorar el Servei de Teleassistència.
7.2.2. Potenciar els serveis d’atenció al domicili
(serveis de neteja, bugaderia, menjar i compra al
domicili).
7.3.1. Potenciar la vessant social-educativa del SAD
social i tractar de traslladar-la al funcionament del
SAD dependència.
7.3.2. Adaptar el Servei d’Atenció Domiciliaria a les
necessitats de la persona usuària per vetllar que la
persona pugui envellir a la seva llar.
7.4.1. Promoure l’obertura del servei de centre de dia
durant el cap de setmana.
7.5.1. Consolidar el projecte de prescripció social.

Gesti
ó

Comunicació i informació

8.1.1. Actualitzar el catàleg de serveis comunitaris i
sanitaris.
8.2.1. Abastir a les entitats, equipaments, comerços i
farmàcies sobre els recursos, serveis i activitats que
es duent a terme a Torelló.
8.2.2. Potenciar als Agents Cívics com agents
informadors.
8.3.1. Dissenyar una web de l’Ajuntament amigable
amb la gent gran.
8.4.1. Oferir l’oportunitat a la població gran de
dinamitzar un espai a la radio o als mitjans de premsa
i donar suport des de l’administració en la seva
realització.

9.1.1. Crear i mantenir actualitzat un gestor de
projectes
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Annex

L’annex inclou el buidatge extens dels

grups focals celebrats amb les persones
grans i cuidadores.
Anteriorment s’han exposat els titulars de
les febleses dels grups focals, ara es
desenvolupen cada una de les febleses.
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Eix 1. Espais a l’aire lliure i edificis

Voreres amigables amb l’edat

Feblesa: Manca de desnivell entre la vorera i el pas de vianants que permeti/faciliti
l’accés autònom de les persones que van en cadires de rodes
En general, es nomenen diversitat d’indrets on falten baixants per accedir als passos de
vianants. Les persones participants detecten problemes d’accessibilitat per persones amb
mobilitat reduïda i que van en cadires de rodes: als passos de vianants no sempre hi ha una
rampa o desnivell entre la vorera i el pas a totes dues parts del pas de zebra. Una participant

relata la seva experiència:
“Vaig baixar al pas de vianants, com no vaig poder tornar a pujar a la vorera
perquè l’altra part del pas no era accessible vaig haver de continuar per la
carretera. La policia, que em va veure circular per la carretera, em va cridar
l’atenció però davant l’evidència de no poder pujar a la vorera va avisar a
l’Ajuntament” (grup de 60 – 70 anys)

En la mateixa línia, al grup de cuidadores i cuidadors es reconeixia que de vegades van per la
carretera per portar a la seva parella o persona a la que cuiden. De fet, alguna persona indica
que li han dit que pot fer-ho però que ha d’anar visibilitzada (amb llums o reflectant).
Les persones grans afirmen que poden veure com l’Ajuntament ha fet reformes urbanístiques
i adequacions de l’entorn progressivament, però que encara queda molt per fer.

Feblesa: Amplada insuficient de les voreres i/o voreres amb elements que dificulten el
pas com ara cotxes estacionals, arbres, terrasses, vegetació, pals de telefonia o fanals.
En general, en el conjunt del municipi hi ha carrers que estan envaïts per cotxes aparcats
malament, pals de l’electricitat en mig de la vorera, vegetació que sobresurt de les parcel·les
privades, etc. Tots aquests impediments obliga a la persona a descendir de la vorera i
caminar per la carretera.
“Els carrers són estrets i si hi ha cap casa que té plantes i matolls, aquests se’n
surten i ocupen part de la via pública” (grup 70-80).
Algunes zones en concret que es mencionen són: la zona de l’estació amb brutícia, pals de
l’electricitat a Carrer Puig de Terrades, Carrer Sant Miquel massa estret o Carrer Núria que té
vegetació al mig de la vorera.
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Alguns carrers són molt estrets i les persones que van en cadira de rodes no hi poden passar.
“- Aquí a Torelló per les cadires de rodes és fatal.

- A les voreres hi ha un arbre al mig, una paperera, no només de les cadires de rodes,
també cotxets.
- Veieu molta gent amb cadira de rodes? Jo no en veig gaire eh... Què demostra això?
Hi ha molta gent que va en cadira de rodes i no hi ha ningú que surti al carrer perquè
no poden sortir.”
(grup de cuidadores)

Feblesa: calçada deteriorada amb sots, forats i llombardes aixecades.

Malgrat que s’indica que és una debilitat generalitzada en tota la vila, es puntualitza que al barri
vell empitjora la situació.

Feblesa: Deficient senyalització que afecten a la prioritat del vianant en algunes zones
concretes: carrer Sant Miquel cap a carrer Bartomeu i zona de l’estació.
Pujant pel Sant Miquel cap a Carrer Bartomeu és incòmode: no hi ha senyalització pels vianants
en el pas de zebra, s’ha posat pedretes al terra i s’enganxa el carretó, el bastó... els cotxes que
pugen del carrer sant Bartomeu, tampoc saben com anar-hi per aquesta zona perquè no està ben

senyalitzada.
“A davant de l’estació hi ha un pas de vianants que just allà hi ha un revolt, que no et
veuen. Si no et poses tu a davant del revolt i els fas parar... (Grup de cuidadores/rs)”

Entorns agradables: parcs, places i jardins
Feblesa: Zones poc agradables per l’excés de ciment (parc pollancredes) o manca de
neteja (zona estació).
A) El Parc de la Ronda Pollancredes és poc agradable perquè està fet amb molt de
ciment i poca vegetació
El parc municipal situat a la ronda Pollancredes amb el carrer Sant Antoni de Torelló es va
remodelar a l’estiu del 2018 amb la finalitat de millorar l’accessibilitat. Es va col·locar nou
mobiliari urbà amb la intenció d’eliminar les barreres arquitectòniques i millorar l’àrea infantil. El
pressupost total dels treballs estava inclòs en el Pla de Barris i rondà els 200.000 euros.
Ara bé, al grups focals les i els participants valoren negativament aquest espai a Torelló, i el
destaquen com una de les places poc agradables per ser-hi.
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Principalment perquè els bancs que hi ha són “blocs de pedra” que no tenen respatller per
recolzar l’esquena i això fa que sigui incòmode descansar durant una estona. Les participants
expliquen que quan porten als nets i netes al parc han d’estar-hi assegudes en els bancs durant
estona llarga i noten com a l’estiu estan massa calents i a l’hivern massa fred. A banda, l’espai té
molt poca vegetació, fent-lo poc atractiu.

B) Zones poc cuidades i/o deteriorades
Darrera de l’estació hi ha dos solars privats que estan plens d’escombraries. Les participants
són conscients que es propietat privada però demanen que l’ajuntament faci un requeriment als
propietaris perquè els netegin.
Altres zones a tenir en compte és la plaça de la Sardana. Es valora que és un espai que no es
manté net amb bancs que estan bruts per les defeccions dels ocells, resina dels arbres i altra
mena de brutícia. De vegades s’han d’asseure amb un periòdic a sota.
“no sé si es pot solucionar, hi ha tres bancs que estan sempre plens de cagades

d’ocells … o bé, netejar molt més els bancs o poder evitar tanta porqueria dels
ocells” (grup 70 – 80)

Feblesa: Brutícia generada per comportaments incívics de la població
En els grups focals s’expressa que la principal debilitat de l’espai públic i l’entorn en relació a la
bellesa és la presència de defecacions i miccions pels carrers que embruten i generen olors
dolentes. Afecten també a la canalla perquè ha d’anar en compte de no trepitjar la femta i els avis
i avies atentes de que no l’agafin amb les mans. Es menciona que existeix un espai per gossos al
barri de la Cabanya però que aquest està massa allunyat del centre del poble i, conseqüentment,
no va gaire població a passejar amb el gos. Alguns carrers i parcs mencionats amb aquesta
problemàtica (tot i que és una debilitat que afecta al conjunt del municipi): Carrer Rocaprevera;
Plaça de la Sardana i Plaça Alzinar

Feblesa: Vila amb poca zona verda i concentrada en el centre
Es reclama tenir més espais verds. De fet, com a punt de referència es reconeixen els jardins de
poble com un espai agradable que caldria ampliar o recrear al llarg del municipi en dimensions
més reduïdes. Al mateix temps, s’expressa la dificultat per accedir als jardins perquè els horaris
d’un dels jardins està subjecte a l’horari de l’Ajuntament que no sempre és compatible amb el
ritme de la població. Amb tot, les participants diuen que “el poble és llarg i les persones que viuen
al barri de la Cabanya o a Montserrat se’ls hi fa molt lluny anar als jardins”.
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Seguretat
Feblesa: Inseguretat durant la nit en alguns indrets de la vila.

En general, aquelles persones que no surten per la nit, no ho fan perquè no tenen costum de
sortir per la nit i, per tant, no es queden a casa per raons d’inseguretat. No obstant això,
s’expressa certa inseguretat en alguns trams de la vila. A la nit, quan és possible, les
participants indiquen que tracten d’evitar passar-hi. Dos dels trams o punts indicats són: els
jardins de l’Espona i jardins de Can Parella a la nit ja que s’afirma que hi ha venda de droga; i el
carrer de Sant Bertomeu, en el trencant direcció Can Jaumir:
“des del carrer nou fins al Carrer Sant Miquel, els carrers són agradables i amples.
Una vegada passat el carrer de Sant Bertomeu, el trencant direcció Can Jaumir em
va donar una mala sensació…, la vorera se’m va quedar petita, amb poca
il·luminació…” (grup 70 a 80)

Bancs
Feblesa: Direccions contraposades dels bancs que no facilitin la conversa.
A la plaça de la Sardana (barri de Montserrat) els bancs estan disposats de tal forma que miren
en direccions contraposades. Aquest és un impediment per xerrar quan s’està en grup o en
parella.

Feblesa: Necessitat de més bancs al llarg de la vila
En general, es menciona que caldria posar més punts on descansar. (p.e. En el carrer compte
de borrell)

Accessibilitat als edificis públics i privats
Feblesa: Edificis amb dificultat d’accés o inaccessibles per persones amb mobilitat
reduïda.
El municipi de Torelló no compta amb tots els seus edificis adaptats:
• Biblioteca pública del barri de Torelló (C/Núria). No s’hi pot accedir en cadira de rodes perquè
la biblioteca no està en la planta baixa i no hi ha ascensor.
• Accés a la piscina de la Piscina Municipal de Torelló. No hi ha una cadira que permeti accedir
a l’aigua. S’ha sol·licitat i sembla que està en procés.
• Teatre. Es valora com a positiu que al Teatre posessin les baranes pels costats de les
butaques per no caure però encara hi ha esglaons per arribar-hi. Les persones en cadires de
rodes no poden anar-hi.

Feblesa: Comerços i establiments privats no adaptats
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Lavabos públics
Feblesa: Inexistència de lavabos públics al municipi
Els banys públics situats als jardins estan tancats per vandalisme i aquests són els únics que hi ha
al municipi. Algunes persones comenten que els comerços no s’oposen a que les persones hi
entren i facin ús si ho necessiten. Les participants tampoc veuen mal que hagin de consumir:
-“no m’hi he trobat mai, però jo crec que els comerços no hi prohibirien entrar si algú ho
necessités. A no ser que hi vagis seguit... “
-“Jo crec que ells no tenen cap obligació d’atendre aquesta necessitat..” tothom diu:
“no, jo tampoc ho crec”. (grup 70 a 80)

Convivència amb bicicletes/patins/patinets i convivència amb vehicles privats com el cotxe
Feblesa: Inseguretat provocada per la conducció agressiva d’alguns conductors/res.
En el grup de cuidadores i cuidadors s’expressa la inseguretat de passejar per Torelló perquè
falten més passos de zebra. També, hi ha revolts que estan mal senyalitzats i que són insegurs.
S’apunta que els i les conductores de vehicles privats van a gran velocitat i fa por passar el pas de
vianants fins que no s’ha aturat el cotxe.

Plaça Alzinar
Queixa: molta
brutícia de gossos

Biblioteca de
Montserrat
Queixa: No
accessible

Zona estació
Queixa: Solars
abandonats amb
brutícia acumulada

Plaça Pollancredes
Queixa: parc de
ciment, bancs sense
respatller i bancs de
pedra.

Plaça Sardana
Queixa: Bancs en
direccions
oposades,
brutícia als bancs
i a la plaça

Carrer Sant Miquel
Queixa: carrer amb
pedres difícil de
travessar + poca
senyalització

Teatre Cirvianum
Queixa: No
accessible

Carrer Puig de Terrades
Queixa: pals
d’electricitat a la vorera

Piscina Municipal
Queixa: No
accessibilitat a la
piscina

Jardins de
l’Espona
Queixa: lloc
agradable durant
el dia però
inseguretat a la nit

Carrer Sant Bartomeu
Queixa: carrer poca
senyalització i
il·luminació.
Insegueritat
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Eix 2. Habitatge
Disseny de l’habitatge i modificacions
Feblesa: Desconeixement dels ajuts per arranjament a les llars
En diferents ocasions, les participants reconeixen que prefereixen romandre a casa i adaptar-la
que no haver de marxar a cap institució. En general, les persones participants dels grups focals
desconeixement els ajuts econòmics per reformar la seva llar. De fet, la majoria ha fet les
reformes adients a la seva llar però no han accedit a cap ajut. Les principals reformes es
concentren en el bany on es canvia la banyera pel plat de dutxa i s’instal·len baranes per
assegurar la gambada dintre de la plata. Altres també modifiquen algunes parts de la cuina.
Les persones que han fet canvis a la llar, afirmen que adaptar l’habitatge és car i que es fa amb
els estalvis.
Pel que fa al banc d’ajudes tècniques (BAT), algunes persones han accedit a material
ortopèdic.
Feblesa: Detecció de casos on no es pot adequar l’habitatge o l’edifici de residència,
obligant a la persona gran a marxar de casa.
En el grup, es relaten situacions en les que hi ha persones grans vivint en cases antigues que
no poden adaptar-se o no poden pagar-se l’adaptació. En conseqüència hi ha persones grans
amb problemes de mobilitat que ha de quedar-se a casa sense poder sortir. En altres casos, ha
hagut de marxar i buscar un habitatge de lloguer o compra.

Suport a domicili
Feblesa: Necessitat d’una cobertura del suport a domicili més amplia
FADO (Fundació Assistencial d’Osona) és el servei al qual es refereixen les persones dels
grups focals. El valoren positivament però reconeixen que és una ajuda puntual i que no hi son

(no hi poden ser) en tots els moments necessaris del dia (com, per exemple, a l’hora de
dormir). Les hores que cada persones pot tenir del FADO estan vinculades a la necessitat que
presenta la persona dependent.

Feblesa: Canvi de referent del servei de suport al domicili.
La persona que fa la cura a la persona gran no sempre és la mateixa i això genera
desconfiança entre algunes persones participants, especialment perquè s’oposen a que
diferents professionals dutxin a la persona gran.
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Opcions d’habitatge
Feblesa: Inexistència d’alternativa a l’habitatge convencional per les persones grans no
dependents.
Les participants valoren positivament la proposta pública dels pisos tutelats per persones
grans. Actualment, aquests pisos no estan únicament habitats per persones grans i això
incomoda a una part de les participants.
Feblesa: Alternativa per persones grans sense grau de dependència: inexistència d’una
alternativa a l’habitatge convencional per les persones grans no dependent.
S’afirma que, a banda dels pisos compartits, no hi ha cap altra modalitat d’habitatge que pugui
significar una alternativa per persones grans no dependents. Algunes dones revelen que entre
les amistats han pensat en habitatges individuals amb serveis compartits.

Feblesa: Alternativa per persones grans amb grau de dependència: cobertura
insuficient de la residencia per persones grans.
La llista d’espera per accedir a la residència és molt llarga, tant per tenir una plaça privada
com pública. De fet, l’opció pública la donen per perduda. Com a solució, algunes participants
expliquen que han portat a la parella a la residència i centre de dia d’altre municipi:
“vaig haver de portar a la meva mare a la residència i aquí a Torelló no hi vaig
poder per la llista d’espera i la vaig portar a Roda. Ara està a Roda i hi he d’anar
cada vegada, m’agradaria que ella estigués aquí a Torelló (grup de 70 a 80)”.

Els preus són massa elevats tant en places públiques com privades. Hi ha cert temor i
inquietud entre les persones grans que no tenen jubilació o estalvis suficients per fer-ne front.
Especialment dones soles.
Entorn de l’habitatge
Feblesa: Deficiències en l’entorn i en la convivència als pisos de protecció oficial.
En diferents grups de discussió es revela que la convivència amb alguns veïns i veïnes dels
pisos de protecció oficial és dolenta a causa de problemes vinculats a la delinqüència
(prostitució, venda de droga, etc.) i agressions. A més, els edificis estan mal cuidats i bruts. El
manteniment és dolent: portes trencades, panys forçats, etc. A banda, l’entorn de l’habitatge,

està descuidat: sotracs en tota la carretera que genera soroll cada cop que passen els cotxes.
Una dona que hi viu expressà: “jo m’hi trobo desterrada”.
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Eix 3. Mobilitat i transport

Disponibilitat i destinacions
Feblesa: Escassa disponibilitat de transport públic
Es reivindica la necessitat d’un transport públic urbà al poble. Les persones que viuen més
allunyades acaben aïllades perquè no arriben al centre on es concentren totes les activitats. En
els grups focals es mostra el descontent en relació a la connexió entre el centre de Torelló i el
barri de Montserrat i la zona de baix (Barri de la Cabanya). Així, una de les opcions que
proposen les participants del grup focal és la implementació d’un transport públic que cobreixi
totes les zones de Torelló.

Feblesa: Poca disponibilitat del transport interurbà: poca freqüència i recorregut curt.
Actualment, la població de Torelló té un únic mitjà de transport col·lectiu que és el Sagalès.
Aquest cobreix una ruta interurbana, que no passa de forma constant i que només travessa un
carrer principal de Torelló. Els horaris són molt concrets i cal saber-los bé per tal de no perdre
l’autobús.

Parades i estacions

Feblesa: Parades i estacions del Sagalés estan concentrades i poc adequades
Les participants indiquen que no hi suficients parades al municipi i que estan molt juntes i per
tant, queden zones del municipi sense parades. De fet, si el Sagalés afegís noves parades en
altres punts del municipi podria fer la funció d’un autobús urbà. Algunes de les estacions són
difícil de reconèixer i algunes no tenen una marquesina per poder seure i cobrir a la persona
durant el temps d’espera.

Accessibilitat
Feblesa: L’autobús interurbà que passa per Torelló no és del tot accessibles per
persones amb problemes de mobilitat i persones grans.
El Sagalés té esglaons molt alts per pujar-hi i entrar-hi. Es valora que gairebé tots els autobusos
tenen rampa per ajudar a pujar a les persones que van en cadira de rodes, però si tens
problemes de mobilitat, cal pujar els esglaons que són molt alts.
A més, quan altre cotxe està prop de la parada de l’autobús, apartat malament impedeix que
l’autobús se situï paral·lelament a la parada per tal de poder facilitar la pujada de les persones
amb major dificultats.
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“aquests cotxes no estan adaptat per les persones grans” estic molta estona per
pujar i baixar de l’autobús” (Grup 80 i més).

Feblesa: El preu del tiquet és el mateix per moure’s dintre de Torelló com per anar a un
municipi veí. No totes les persones grans coneixen que l’empresa Sagalés té una targeta
amb preu reduït per a les persones grans: de 17 euros mensuals es redueix a 8 euros
mensuals.
El preu des del centre de Torelló fins al barri de Montserrat és el mateix preu que el trajecte de
Torelló a Sant Vicens de Torelló. Algunes de les persones que fan ús de l’autobús han comprat
la targeta mensual per persones jubilades. Aquesta targeta suposa un gran descompte. No
tothom la coneix. Al grup focal, entre les dones participants s’informen d’aquest fet:

“això ho fa la mateixa empresa [Sagalés], la targeta la compres als estancs i en
comptes de pagar 17 euros ara pago uns 8 euros al mes”.

Serveis especialitzats per persones grans
Feblesa: El transport adaptat és insuficient per la demanda existent.
El transport adaptat porta a porta no té places lliures per desplaçar a les persones grans al
Centre Cívic. Sembla que anteriorment hi havia dos cotxes adaptats però que un d’ells es va
trencar. Ara només es fa servir un. Les participants es queixen de que no hi hagi més vehicles

de transport adaptat per poder portar a més gent al Centre Cívic.
Feblesa: La tipologia d’usuaris/es de transport adaptat ha variat, tendint a donar més
suport a les persones dependents però, alhora, deixant sense servei a les persones
grans amb menys dependència.
En un principi, el transport adaptat portava a les persones grans al Centre Cívic però, davant la
gran demanda del servei s’ha prioritzat la destinació al Centre de dia on hi van persones que
tenen més necessitat. Conseqüentment, algunes persones grans que anaven al centre cívic

s’han quedat sense poder anar-hi. Això ha fet que les persones que abans feien servir el
transport adaptat per anar al casal ara hi vagin menys dies.
Les participants tenen la sensació que no s’aprofita el servei de transport adaptat perquè es
deixen perdre viatges o oportunitats de portar gent quan el transport deixa a les persones al
centre de dia o a la residència.
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Feblesa: Poca fiabilitat i freqüència del transport adaptat
Algunes experiències de persones que van en transport adaptat al centre cívic expressen
que en determinades situacions el autobús no ha passat per casa seva i no l’havien
avisat. Altres vegades han arribat tard.
“De vegades, fins i tot, truquen el mateix dia per dir que no vindran” (grup 80 i
més).
També, anteriorment el transport adaptat hi anava més dies a la setmana a casa seva i la
portava al Centre Cívic i s’hi podia quedar més estona.

Conductors/res dels mitjans de transport
Feblesa: La conducció amigable depèn del conductor/a
S’expliquen diferents experiències: algunes en les que la persona casi cau un cop hi era
dins de l’autobús altres experiències en les que s’afirma que el conductor/a no arranca
fins que tothom no està assegut/da
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Eix 4. Participació social i cívica
La majoria de les persones que participen en els grups focals són persones actives i
proactives, i que per tant, acostumen a fer activitats i buscar informació per trobar-ne de noves.
A més, les persones que participen estan vinculades al casal (en molts dels casos són part de
la junta). L’oferta d’activitats que es mencionen als grups s’ubiquen a:
▪ La piscina municipal
▪ Centre Cívic
▪ L’Escola d’Arts Plàstiques

▪ El pavelló municipal (diferents activitats esportives)

Les participants de 80 anys i més han hagut de deixar de fer algunes activitats manuals per
problemes amb els ossos (patchwork, ceràmica, etc.) així, algunes acostumen a fer classes de
lectura o jocs de taula però sovint es deixen de fer activitats que abans es feien. Tanmateix, les
persones cuidadores indiquen que han deixat de fer activitats perquè han de cuidar a la seva
parella. En general, s’afirma que Torelló és un poble que genera moltes activitats.

Adequació de l’oferta d’activitats
Feblesa: Ampliació de la gama d’activitats
Es fa una proposta d’ampliació d’activitats:
- Classes de ball que no estiguin pensades per persones grans. Demanen classes de ball amb
certa exigència (grup de 60 a 70 anys).
- Més classes de ioga (hi ha llista d’espera)
- Taller de memòria

- Xerrades i conferències (proposta d’una xerrada de medicina natural.

Feblesa: Apropament de les activitats a les persones cuidadores
Les cuidadores i cuidadors no poden fer tantes activitats, fins i tot no en fan cap, perquè estan
amb la persona depenent. No obstant això, si que proposen que puguin fer-se activitats també
per elles, per exemple portant a la persona dependent amb elles i fer activitats conjuntes o per
separat (tenint algun servei que cuidi a la persona dependent durant l’estona de l’activitat).
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Feblesa:

Equipament cobert en el barri de Montserrat per fer activitats d’oci, socials i

culturals.
Les participants asseguren que hi hauria una major participació per part de les persones grans si hi
hagués un centre cívic en la zona alta de Torelló (barri de Montserrat).

Distribució de la informació

Feblesa: Persones desinformades malgrat els diferents mitjans de distribució.
Les participants asseguren que les persones que no s’assabenten de les activitats que es fan al
municipi és perquè no volen ja que hi ha diversos canals des d’on es poden informar: “El Torelló”,
diari “El 9nou” comarcal, a la ràdio Ona i també als cartells i fulletons informatius.
Les persones acaben anant allò que tenen interès i busquen informació sobre allò que tenen interès.
Les voluntàries i voluntaris que porten endavant el Centre Cívic, expliquen que promouen xerrades
que s’han hagut de cancel·lar per la manca de persones.
La informació corre més ràpid i de forma eficaç amb el boca a boca.
“malgrat que Torelló estigui empaperat d’alguna cosa, has d’anar a dir-li a la persona”.
(grup de 70 a 80)
L’aplicació de WhatsApp també té un paper rellevant en la difusió de la comunicació. S’expliquen

experiències on per mitjà de grups de WhatsApp s’han generat noves amistats i s’han fet activitats. Hi
ha un grup de la generació del 49 que agrupa a les persones nascudes en aquest any i que resideixen
a Torelló.

Integració de generacions, cultures i comunitats
Feblesa: Desconeixement per part dels joves de Torelló del Centre Cívic com a espai també per
joves
Els i les joves no fan ús del Centre Cívic, encara, i per tant no es poden promoure activitats conjuntes.

Opcions de voluntariat per persones grans.
Poques persones grans en els grups focals fan voluntariat.
“no és una cosa que sigui molt de masses” (grup de 70 a 80).
Les persones que han deixat de fer voluntariat ha estat perquè estan “cansades” d’haver-n’he fet.
Especialment perquè cal tenir una certa continuïtat i fidelitat amb la tasca.

Feblesa: Manca d’un voluntariat per acompanyar i fer companyia a persones grans
No es menciona cap voluntariat al municipi per acompanyar a persones grans a comprar, a dinar, etc.

Es proposa iniciar aquesta línia de voluntariat: anar a casa de la persona, dinar, fer alguna activitat, o
simplement trobar-se per parlar.
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Eix 5. Relacions de suport i ajuda mútua

Vincles familiars i comunitaris
Feblesa: Sensació de desafecció familiar
La relació amb la família és bona però la qualitat del temps per enraonar amb ella no sempre
és el desitjable. En alguns casos els fills/es no viuen al municipi i, per tant, no es poden veure
cada setmana. La família sovint ha hagut de marxar de Torelló per trobar feina. En altres casos,
els i les filles marxen de joves a estudiar fora (Vic, Barcelona, Girona) i ja es queden en
aquests municipis a treballar. El fet que tots els membres de la família estiguin treballant també

els condiciona a l’hora de poder dedicar-hi més temps a les persones grans. En altres casos, la
demanda de les persones grans cap a la família és per ajudar en la cura de la persona gran
però, no sempre els familiars estan preparats psicològicament per fer la feina de cuidadors.

Xarxa de serveis i espais comunitaris
Feblesa: Es troba a faltar un espai de trobada cobert al barri de Montserrat.
Es descriu el desig de disposar d’un espai cobert al barri de Montserrat per trobar-se, com el
Centre Cívic. Així, persones que estiguin soles i que visquin al barri podran vincular-se amb

altres persones i anar revertint l’aïllament. Es proposa que l’antic vestuari del camp del
Montserrat es rehabiliti per fer-hi un espai de trobada.
Relacions amb el veïnatge i relacions d’amistat al municipi
Feblesa: Tot i que les relacions de veïnatge són més fortes que en grans ciutats, la
sensació és que s’han debilitat.
En general, s’expressa un sentiment de transformació del veïnatge: gent nova, d’edats més
joves, presses...
El grup 80 i més mencionava:
“ara els meus veïns són gent jove i de vegades ni ens saludem, és molt diferent”
“A mi em venen a veure un cop al mes [...] el dia que aquest matrimoni es mori, al
meu carrer ni ens coneixerem. La joventut és diferent” (grup de cuidadors)
Sensació que les persones ja no estan tan unides i que cada cop cadascú va més a la seva i
buscant allò que més l’interessa i que té gust de fer.

Suport a les persones cuidadores
Feblesa: Acompanyament a les persones cuidadores
Les persones cuidadores expressen que desconeixien com cuidar a la parella i que ho han
aprés després del temps. Hauria estat d’ajuda tenir accés a formació i informació per convertirse en cuidadors/res.

173

S’explica que s’ha desenvolupat tendinitis i problemes d’esquena derivats de la cura de la
persona dependent. I manca un acompanyament o suport emocional i psicològic.
“Tothom parla dels que estan malalts però no es parla del que està al costat. I
aquesta gent s’hauria de mimar molt i fer coses amb elles. Per exemple, que de

tant en tant vagin a un grup on parlin dels seus problemes, que s’expressin...
Perquè és molt dur per a la persona que cuida al malalt. Acabes molt malament”
“Però psicològicament no hi ha preparació ni pel pacient ni pel cuidador, vas
demanant tu”
(grup de cuidadores)

Feblesa: La cura de la persona dependent impossibilitat a la persona cuidadora a tenir
una vida social més intensa.

La majoria de les persones grans que participen en els grups focals fan alguna activitat social
o cívica. Fer un activitat social o cívica és un indicador diferenciador entre les persones grans
que no cuiden a altra persona i les persones grans que són cuidadores. Les persones
cuidadores que han participat en els grups focals no acostumen a fer cap activitat a causa de:
•

Estar cansades després d’haver cuidat a la parella durant el dia

•

No tenir temps perquè la cura suposa molta càrrega, ocupant gairebé la totalitat del
dia

•

Tenir pot de fer alguna activitat física exigent per si els hi passa quelcom i afecta

això a la cura de l’altra persona.
Feblesa: Focus d’atenció sobre les persones grans que es fan càrrec dels fills/es que
tenen problemes de salut mental o discapacitat
Manca un reconeixement d’aquestes situacions. Es demana més informació i suport també a
aquestes persones.

Suport a les persones que viuen soles

Feblesa: Detecció de persones que es troben en situació de soledat no volguda
Als grups de discussió, les dones que viuen soles diuen que no se senten soles.
“jo visc sola però no em sento sola, perquè venen les meves filles, em truquen...”
(grup 80 i més)
Però, si que reconeixen en tercera persona, que hi ha dones grans que viuen soles i estan
soles.
En casos puntuals, la persona ha afirmat se sent sola perquè pot arribar a passar tot el dia
sola a casa sense veure a ningú.
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Eix 6. Respecte igualtat i condicions d’inclusió

Tracte de la societat cap a la persona gran

Feblesa: Sensació de que la societat té poca paciència i consideració cap a la gent gran:
preses, poca predisposició a ajudar, poca consciència de les necessitats més pròpies de
les persones grans.
Per exemple, quan els conductors dels vehicles privats no respecten el pas de vianants i
tracten de passar abans de la persona gran. En altres ocasions, la persona que cuida ha de
posar-se gairebé al mig del pas de vianants per tal que els cotxes no passin i esperin que
travessi la persona que va en cadira de rodes. Alguns comentaris explícits que recullen
aquesta sensació:
“ja no és el que era abans”
“estem abandonats”.
(grup de 80 i més)

Inclusió econòmica
Feblesa: Ingressos baixos que intervenen a l’hora de tenir una vida amb majors
comoditats i opcions de fer activitats culturals o socials.
Algunes dones ens expliquen que cobren una renda mensual baixa perquè no han cotitzat
suficient o van treballar sense cotitzar. Aquesta realitat les limita a l’hora de voler fer segons
quines coses i fa por a l’hora de pensar en buscar i poder pagar la residència o el centre de dia.
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Eix 7. Serveis Socials i de Salut

Serveis Socials i de Salut accessibles
Feblesa: Distancia física entre el CAP i el barri alt de Torelló (Montserrat).

Aquesta debilitat està agreujada per la manca d’un transport públic urbà. No obstant, algunes
de les persones participants coneixen que el transport adaptat, trucant amb antelació, pot ser
una alternativa.
Feblesa: Dilatació entre cada visita programa amb la metgessa o el metge a causa de la
falta de professionals
“Últimament hi ha molta tardança amb les hores de visita. Depèn del metge, et
demanes per aquesta setmana i et diuen “no aquesta setmana no” i quan tens
alguna cosa greu no t’atenen aquella setmana. Potser has d’esperar quinze dies

“Però d’això fa poc, eh. Abans anava bé, ara no sé què ha passat”
“El que trobo és que hi ha molt poc personal. Es nota”
(grup de cuidadores/rs)

Cura a domicili
Feblesa: SAD insuficient en quant a accés i intensitat
FADO (Fundació Assistencial d’Osona) és el servei al qual es refereixen les persones dels
grups focals. Les participants el valoren positivament però reconeixen que és una ajuda puntual

i que no hi son (no hi poden ser) en tots els moments necessaris del dia (com és també l’hora
de dormir). Les hores que cada persones pot tenir del FADO estan vinculades a la necessitat
que presenta la persona dependent. Així, algunes famílies creuen que caldria destinar-hi més
hores per tal de poder entendre el FADO com un servei de substitució de centres tancats com
la residència. Altres famílies són conscients que amb menys hores de les que els hi destinen
poden fer front al dia a dia, així que no en demanen més.

Feblesa: Canvi o rotació de les o dels professionals del servei de suport al domicili que
afecten en la relació de confiança
La persona que fa la cura a la persona gran no sempre és la mateixa i això genera
desconfiança a algunes persones participants, especialment perquè s’oposen a que diferents
professionals al mes dutxin a la persona gran. Cal tenir present que les tasques que duen a
terme aquestes professionals són molt íntimes. En diferents grups es recull el malestar que
causa el canvi de referents:
“a mi em va molestar bastant, en un any vaig conèixer 13 persones” (grup de
cuidadores)
Algunes participants afirmen que les treballadores de FADO van plegant i que la gent “va i ve”.
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Feblesa: Valoració positiva del servei de “neteja de xoc” i desig de que s’ofereixi a més
persones.
Feblesa: El Servei de Teleassistència no dona l’avís de caigudes fora de casa.
El “medalló” permet la cura de la persona dins de casa però no fora. Aquesta cura si que està
garantida en altres aparells com el que presenta l’entitat bancària La Caixa. Aquesta segona
opció és massa cara (27€ mensuals)

Feblesa: Els costos que significa la cura de la gent gran, dins o fora de les seves llars,
és inassolibles per a moltes famílies

Serveis per envellir bé

Feblesa: Cobertura insuficient de les places públiques dels centres de dia
El fet que hi hagi llista d’espera per als centres de dia de Torelló obliga a algunes famílies a
portar a la seva parella o altra persona gran dependent a altre municipi (per exemple, a
municipis propers com Sant Vicens). Cal tenir present que durant el temps d’espera per entrar
al centre de dia, la persona gran empitjora i de vegades, arriba el moment que ja ha d’anar a la
residència. Les persones que porten a la seva parella als centres de dia de Torelló valoren
positivament els espais.

Feblesa: Poca diversificació de serveis per envellir bé i demanda de nous serveis:
serveis bucodentals, audiòfons o podologia.
Es fan demandes d’altres serveis que els hi aniria bé en la seva etapa vital: serveis
bucodentals, audiòfons o podologia.

Informació
Feblesa: Desconeixement general dels programes destinats a envellir bé i dels criteris
d’accés als ajuts existents.

Mentre que el Servei de Teleassistència és un servei que gairebé la majoria de les persones
participants coneixien, altres serveis i programes són més desconeguts (BAT, neteja de xoc,
etc.) Per altra banda, es desconeixen els criteris d’accés als diferents serveis: des de l’ajuda a
domicili, el bat, serveis que dona FADO, etc.
Especial controvèrsia en relació als requisits per accedir al Servei d’Ajuda a Domicili: algunes
persones indiquen que cal que la persona atesa sigui dutxada per la professional si volen que
aquesta també faci tasques de neteja.
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Eix 8. Comunicació i informació
Comunicació amb l’Administració
Feblesa: Sensació de que la informació sobre els requisits i criteris per accedir a certs
recursos i serveis és desigual entre persones
Als diferents grups destaquen algunes persones que coneixen amb més profunditat certs
recursos i com accedir-hi que d’altres. Així, algunes participants és qüestionen com s’ha
aconseguit segons quin ajut i es pregunten perquè elles no poden també tenir-l’ho. A més,
sovint es descriuen diferents situacions on se’ls ha demanat diferents requisits.

Distribució de la informació
Feblesa: Persones desinformades malgrat els diferents mitjans de distribució de la
informació
Les participants asseguren que les persones que no s’assabenten de les activitats que es fan
al municipi és perquè no volen ja que hi ha diversos canals des d’on es poden informar: “El
Torelló”, diari “El 9nou” comarcal, a la ràdio Ona i també als cartells i fulletons informatius.
Les persones acaben anant allò que tenen interès i busquen informació sobre allò que tenen
interès. Les voluntàries i voluntaris que porten endavant el Centre Cívic, expliquen que

promouen xerrades que s’han hagut de cancel·lar per la manca de persones.
La informació corre més ràpid i de forma eficaç amb el boca a boca.
“malgrat que Torelló estigui empaperat d’alguna cosa, has d’anar a dir-li a la
persona”. (grup de 70 a 80)
L’aplicació de WhatsApp també té un paper rellevant en la difusió de la comunicació.
S’expliquen experiències on per mitjà de grups de WhatsApp s’han generat noves amistats i
s’han fet activitats. Hi ha un grup de la generació del 49 que agrupa a les persones nascudes
en aquest any i que resideixen a Torelló

A més, la gent que viu més aïllada de l’activitat del poble és la que menys informada està

Feblesa: Mancances en alguns canals de comunicació
•

La ràdio és el mitjà que menys usuàries té (entre el grup de participants).

•

El Pescallunes se centra en la informació del que s’ha fet i no en promocionar activitats

Feblesa: Els referents de la gent gran en el dia a dia (farmàcia, forn, supermercat,...) no
tenen la informació per recomanar activitats o coses a fer a la gent gran. Referents que

per altre banda no són reconeguts com a referents.
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