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PRESENTACIÓ 

 

Teniu a les vostres mans el primer Pla d’actuació de les persones grans del Bages. El 

Pla, vigent per al període 2019-2021, és l’eina que defineix l’agenda de polítiques 

públiques a impulsar per millorar la qualitat de vida de les persones grans. Millora que 

necessàriament passa per fer-les partícips de les polítiques, per adoptar els models 

d’envelliment actiu i  atenció centrada en la persona i treballant amb transversalitat i 

promovent la llibertat, el respecte, la inclusió, l’autonomia i el bon tracte.  

El procés per a la redacció del document ha estat impulsat per part de l’àrea d’Acció 

Social i Ciutadania del Consell Comarcal del Bages, amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i ha comptat amb la participació d’una cinquantena de persones distribuïdes 

en quatre grups de treball. 

L’actual realitat demogràfica comporta l’augment de l’esperança de vida i el 

consegüent increment de persones grans a Catalunya, tendència que es preveu que 

seguirà en augment en els pròxims anys, i que al Bages està per sobre de la mitjana 

catalana. Volem viure aquesta realitat com una oportunitat per incorporar la 

perspectiva de l’envelliment actiu a les polítiques adreçades a les persones grans. 

Aquest concepte entén l’envelliment com el procés individual que s’estén al llarg de la 

vida i fa que la ciutadania arribi a la vellesa en bones condicions de salut, promovent la 

seva participació en la societat, afavorint la formació al llarg de la vida i garantint els 

seus drets de viure una vida activa. Aquesta perspectiva a més assumeix 

l’heterogeneïtat i la inclusió de les persones grans sigui quina sigui la seva condició 

d’autonomia i d’independència.   

Per analitzar aquesta situació a la comarca el Consell Comarcal del Bages va presentar 

l’any 2017 la Diagnosi de la Gent Gran del Bages, que ens ha permès conèixer com 

resulta envellir a la comarca tenint en compte l’opinió de les mateixes persones grans.  

Així mateix, posa de manifest la necessitat de replantejar les polítiques dutes a terme 

fins ara. Per aquest motiu el Pla conté una trentena d’actuacions a desenvolupar al 

llarg dels propers tres anys. 

No volem donar per acabada aquesta presentació sense donar les gràcies a totes les 

persones que han participat en l’elaboració d’aquest Pla. Només amb la suma de totes 

elles i la plena voluntat de la ciutadania aconseguirem que la comarca del Bages 

garanteixi envellir dignament promovent l’autonomia i l’apoderament de les persones 

grans.  

  

 

Albert Marañon Ledesma  
Conseller d’acció social i ciutadania 
Consell Comarcal del Bages.  

 

Agustí Comas i Guitó 
President del Consell Comarcal del Bages 
Consell Comarcal del Bages 
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ANTECEDENTS 

 

L’any 2016 el Consell Comarcal del Bages va presentar la Diagnosi de la Gent Gran del 

Bages que mostrava una fotografia de la situació de les persones majors de 65 anys a 

la comarca. Aquesta diagnosi es va realitzar mitjançant l’ús de tècniques quantitatives i 

qualitatives, on van participar activament tots els ajuntaments de la comarca, 

professionals de diversos àmbits de l’atenció a 

les persones grans, responsables polítics i 

sobretot, persones grans del Bages que van 

donar la seva visió de l’envelliment al nostre 

territori per mitjà de la seva participació en 

Grups de Discussió.  

El Consell de les Persones Grans del Bages va 

tenir un paper molt actiu en la diagnosi i un cop 

presentada va manifestar la voluntat de 

concretar l’estudi en un Pla d’Actuació per tal de 

poder concretar els resultats en propostes 

d’acció.  

Els professionals tècnics que treballen en 

l’àmbit de l’atenció a les persones grans i amb 

dependència, van participar molt activament en 

la Diagnosi i van plantejar l’elaboració d’una Pla d’Actuació com una molt bona 

oportunitat de poder plasmar les inquietuds mostrades en accions de millora 

concretes. 

El compromís polític del Consell Comarcal del Bages de fomentar i desenvolupar les 

polítiques d’envelliment de la comarca i l’interès de tots els agents implicats en la 

Diagnosi ha permès que durant l’any 2018 s’hagi dut a terme el Pla d’Actuació de les 

Persones Grans del Bages 2019-2021 comptant amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i de l’assessorament tècnic de l’Associació SIENA. 

L’objecte d’aquest Pla d’Actuació és el de donar continuïtat a la Diagnosi de la Gent 

Gran del Bages plantejant accions concretes d’actuació que donin resposta a les línies 

de treball ja proposades en les conclusions de l’estudi. 
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METODOLOGIA 

 

La metodologia emprada per aquest Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages 

2019-2021 combina les tècniques d’anàlisi habituals d’un pla d’acció amb les tècniques 

qualitatives de participació amb l’objectiu de seguir donant veu a les persones 

protagonistes i destinatàries de les accions d’aquest pla.  

Es va establir un calendari per a dur a terme el Pla consensuat entre el Consell 

Comarcal del Bages, la Diputació de Barcelona i l’Associació SIENA. El calendari pactat i 

que s’ha dut a terme ha estat el següent: 

 

TÈCNIQUES D’ANÀLISI  I PLANIFICACIÓ 

Les tècniques utilitzades per a treballar en aquest Pla han estat: 

 Mètode DAFO 

 Elements d’un Pla d’Actuació 

 Quadre de Comandament 

 

El mètode DAFO, és una tècnica de planificació estratègica per a avaluar les Debilitats, 

Amenaces, Fortaleses i Oportunitats d'un projecte. Consisteix en una anàlisi que 

diferencia entre els factors interns (fortaleses i debilitats) i els factors externs 

d'aquesta (oportunitats i amenaces). Aquesta tècnica ens ha permès treballar amb els 

diferents Grups de Participació la forma d’analitzar l'objectiu del Pla i d’identificar els 

factors interns i externs que són favorables i desfavorables per assolir aquest objectiu. 
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Els elements per elaborar un Pla d’Actuació són aquells punts que s’han d’incloure en 

un diagnòstic de la situació per tal de poder planificar amb èxit d’acord amb uns 

objectius. Aquests elements són: 

 Missió i valors 

 Objectius 

 Eixos estratègics 

 Línies estratègiques 

 Accions 

 Indicadors d’avaluació 

 

El Quadre de Comandament que és una eina d’anàlisi d’indicadors sobre la 

implementació i l’impacte de les activitats que hem proposat i que ens permet poder 

fer el seguiment durant tot el període establert del Pla i poder controlar les desviacions 

i compliments d’objectius. 

 

TÈCNIQUES QUALITATIVES DE PARTICIPACIÓ 

Per tal de poder dur a terme un Pla d’Actuació comptant amb la participació dels 

agents implicats (persones grans, professionals tècnics i responsables polítics) hem 

establert diferents Grups de Participació que han intervingut en diferents fases del 

procés d’elaboració del Pla. 
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Els Grups de Participació han estat els següents: 

 Grup de persones grans: representants del Consell de les Persones Grans del 

Bages, persones que ja van participar en la Diagnosi de la Gent Gran del Bages. 

 Grup de professionals: equip tècnic de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania del 

CCB i altres professionals que treballen en serveis diversos d’atenció a les 

persones grans i amb discapacitat. 

 Grup de responsables de polítics de les regidories de gent gran i serveis socials 

i de l’Àrea d’Acció Social del CBB. 

 Grup dels portaveus dels grups polítics amb representació al Consell Comarcal 

del Bages. 

 Grup Motor: composat per representants del Consell de les Persones Grans del 

Bages, professionals tècnics (Serveis Socials, Salut i Sociosanitari), 

representants polítics i representant de la Diputació de Barcelona. El Grup 

Motor té la funció d’impulsar el Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages 

i de fer-ne el seguiment. Aquest grup va fer el filtre inicial d’accions que 

després es van portar a debat als altres grups de participació.  

 

Els grups formats per 10 a 20 persones s’han trobat en diverses ocasions en sessions 

de 2 hores de durada on sempre hi ha hagut una explicació de la sessió (i resum de 

l’anterior) i s’han organitzat petits grups per treballar les diferents dinàmiques.  
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ANÀLISI DAFO 

 

Cada grup de treball va fer una anàlisi de la situació de les persones grans al Bages des 

d’un enfocament diferent, d’aquesta forma tenim les anàlisis DAFO següents: 

 Des del punt de vista de les persones grans sobre la situació de les persones 

grans del Bages. 

 Des del punt de vista dels professionals tècnics sobre els recursos tècnics i 

serveis adreçats a les persones grans del Bages. 

 Des del punt de vista dels responsables polítics sobre les polítiques de gent 

gran al Bages. 

 

Els tres DAFO tenen aspectes en comú tant negatius com positius que relacionem a 

continuació: 

Negatius 

 La visió negativa de la vellesa i l’abundància d’estereotips.  

 La solitud no volguda de moltes persones grans. 

 La pèrdua de poder adquisitiu, especialment de les dones. 

 La falta de recursos a l’abast de les necessitats demandants. 

 La falta de coordinació entre serveis. 

 La necessitat de serveis que facilitin que les persones grans puguin viure a casa 

seva el màxim de temps possible. 

Positius  

 Persones gran amb més bones condicions físiques i cognitives al arribar a la 

vellesa. 

 Persones grans més apoderades. 

 Professionals més preparats per atendre l’envelliment. 

 L’envelliment està a l’agenda política. 

 Les tecnologies són una oportunitat per a millorar la qualitat de vida de les 

persones grans. 

 Serveis amb ganes d’implantar un model d’atenció centrat en la persona. 
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ANÀLISI DAFO SOBRE LES PERSONES GRANS DEL BAGES 
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ANÀLISI DAFO SOBRE ELS RECURSOS TÈCNICS I SERVEIS ADREÇATS A 

PERSONES GRANS DEL BAGES 
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ANÀLISI DAFO SOBRE LES POLÍTIQUES DE GENT GRAN AL BAGES 
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MISSIÓ, VALORS I OBJECTIUS 

 

Els diferents grups de treball i el Grup Motor van definir la missió, els valors i els 

objectius del Pla d’Actuació de les Persones Grans del Bages en les seves sessions de 

treball que s’han consensuat de la següent forma. 

  

MISSIÓ 

Millorar la qualitat de vida de les persones grans fent-los partícips del propi procés de 

planificació, tenint en compte la diversitat social, cultural, territorial, d’origen i de 

gènere de la comarca treballant amb consens, transversalitat i promovent la llibertat, 

el respecte, la inclusió, l’autonomia i el bon tracte.  

 

VALORS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIUS 

General:  

Executar en un termini de tres anys (2019-2021) accions que millorin la qualitat de vida 

de les persones grans de la comarca del Bages basant-nos en els models d’atenció 

centrada en la persona i en el paradigma de l’envelliment actiu. 
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Específics: 

Els objectius específics també van ser fruït de les sessions de treball dels Grups de 

Participació i del Grup Motor i van ser consensuats per tots els participants com els 

objectius específics més rellevants del Pla.  

Més endavant, cada línia estratègica i acció tenen els seus objectius propis que tenen 

el punt de partida en aquests que veiem a continuació: 

 Promocionar l’envelliment positiu i potenciar el bagatge i l’experiència de les 

persones grans basant-nos en els principis de l’envelliment actiu.  

 Millorar l’autonomia de les persones amb més participació, més formació i 

millor accessibilitat.  

 Promocionar el bon tracte i el respecte, tenint en compte les diversitats 

múltiples. 

 Apostar pels projectes intergeneracionals tenint en compte totes les franges 

d’edat (infància, joventut, adults i persones grans). 

 Plantejar nous models d’habitatge (cohousing, espais compartits). 

 Apostar per la corresponsabilitat entre tots els agents. 

 Implantar el model d’atenció centrada en la persona en tots els serveis públics. 

 Cobrir necessitats prevenint i atenent situacions de fragilitat que puguin 

esdevenir al final de la vida. 

 Detectar i intervenir en  les situacions de risc i de vulnerabilitat. 

 Garantir la continuïtat assistencial en totes les fases de l’envelliment. 

 Millorar la coordinació entre els diferents serveis per planificar accions 

consensuades. 

 Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit territorial i social. 
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EIXOS I LÍNIES ESTRATÈGIQUES 

 

Eix 1. El Bages, una comarca que PROMOU EL BON TRACTE a les 

persones grans 

Lí
n

ie
s 

L.1.1. La diversitat de les persones grans. 

L.1.2. L’accessibilitat de les persones grans per la comarca. 

L.1.3. La tecnologia com a millora de la qualitat de vida. 

 

Eix 2. Donem VEU a les persones grans 

Lí
n

ie
s 

L.2.1. Els espais de participació adaptats a les noves demandes. 

L.2.2. L’apoderament de les persones grans. 

 

Eix 3. Un model d’ATENCIÓ centrada en la persona. 

Lí
n

ie
s 

L.3.1. Apropem els Serveis Socials.  

L.3.2. El model de residències i centres de dia. 

L.3.3. Combatre la soledat. 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON 

TRACTE A LES PERSONES GRANS 

 

L’envelliment demogràfic de la població del Bages planteja reptes i oportunitats per a 

proposar accions que contemplin l’heterogeneïtat de la població gran i les seves 

necessitats socials. Respondre a aquestes necessitats requereix tenir presents les 

especificitats que plantegin en cada moment del seu cicle d’envelliment, evitant 

situacions de maltractaments, de pèrdua de dignitat, de menysteniment, d’aïllament, 

de discriminació, etc. 

La comarca compta amb la campanya Tracta’m bé que ofereix un marc de treball per 

als municipis de sensibilització i prevenció dels maltractaments que fomenta el bon 

tracte cap a les persones grans tenint en compte la seva heterogeneïtat com a 

col·lectiu i respectant les múltiples diversitats.  

Aquest eix contempla l’ampliació de l’abast d’aquest programa per tal d’ampliar el radi 

d’acció del bon tracte en els diferents aspectes que han anat sorgint del debat 

d’aquest pla d’actuació. 

 

Eix 1. El Bages, una comarca que PROMOU EL BON TRACTE a les persones grans 

Lí
n

ie
s 

L.1.1. La diversitat de les persones grans. 

L.1.2. L’accessibilitat de les persones grans per la comarca. 

L.1.3. La tecnologia com a millora de la qualitat de vida. 
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LÍNIA 1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

Objectiu general 

Promocionar accions que tinguin en compte l’heterogeneïtat i la diversitat de les 

persones grans. 

Objectius específics 

 Promocionar el bon tracte i el respecte, tenint en compte les diversitats 

múltiples. 

 Consolidar la campanya “Tracta’m bé” com un programa integral i transversal. 

 Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit social tenint en compte les 

possibles situacions de vulnerabilitat i fragilitat social. 

 Incorporar la visió de gènere en les polítiques i accions adreçades a persones 

grans. 

 Sensibilitzar als professionals sobre els nous perfils de les persones grans. 

 Incorporar la perspectiva intergeneracional i les diversitats múltiples en tots els 

plans estratègics i d’actuació. 

 Promoure l’accessibilitat als serveis i recursos de la comarca. 

 Facilitar l’accés als recursos existents de les persones grans tenint en compte 

les desigualtats que existeixen en l’oferta dels serveis. 

Actuacions estratègiques 

1. Augmentar el ventall d’activitats en el marc de la campanya “Tracta’m bé” com 

un programa integral i transversal ampliant el seu radi d’acció cap a propostes 

que incloguin les diversitats múltiples. 

2. Guia de bones pràctiques d’accessibilitat en espais i serveis públics, tenint en 

compte els aspectes d’accessibilitat física, accessibilitat econòmica, 

accessibilitat informativa i accessibilitat social.  

3. Pla de formació per als/les professionals “Professionals amb tracte” de l’àmbit 

social i sanitari.  

4. Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les 

persones grans en el marc del Pla Comarcal per garantir els drets de les 

persones amb diversitats múltiples. 

Actuacions de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

5. Incloure la persona tècnica responsable de l’àmbit de les persones grans (i/o 

incloure propostes des de l’àmbit de les persones grans) en les diferents taules 

de treball que existeixen i puguin sortir al Consell Comarcal del Bages. 

6. Sistematitzar dades per grup d’edat en totes les àrees de treball del Consell 

Comarcal de Bages.  
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L.1.2. L’ACCESSIBILITAT DE LES PERSONES GRANS A LA COMARCA 

Objectiu general 

Millorar les dificultats de mobilitat i accessibilitat de les persones grans a la comarca 

del Bages. 

 

Objectius específics 

 Millorar la mobilitat en transport públic de les persones grans pel Bages. 

 Conèixer la realitat de l’oferta i la demanda del transport a la comarca. 

 Adaptar les línies de transport a les necessitats de les persones grans.  

 Definir un nou Servei de Transport Adaptat i Assistit del Bages.  

 Promoure l’eliminació de les barreres arquitectòniques per ales persones amb 

dificultats de mobilitat les llars, espais públics, etc. 

 

 

Actuacions estratègiques 

1. Definir el model de transport adaptat i assistit del Bages a partir dels resultats 

de la Diagnosi del transport adaptat i assistit de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 

del Bages. 

2. Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones grans amb 

dificultats d’accessibilitat i mobilitat. 

 

Actuacions de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

3. Accions de seguiment de les millores que s’implantin en el transport públic a la 

comarca tenint en compte les demandes de les persones grans (horaris, línies i 

equilibri territorial, accessibilitat, seguretat). I adaptació de materials per a 

difondre-les. 

4. Incorporar la veu de les persones grans per mitjà de les persones tècniques 

professionals en els espais de debat del transport urbà i interurbà (Àrea de 

Territori del Consell Comarcal del Bages). 
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LÍNIA 1.3. LA TECNOLOGIA COM A MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA  

Objectiu general 

Aprofitar els avantatges de la tecnologia per a millorar la qualitat de vida de les 

persones grans del Bages. 

 

Objectius específics 

 Aprofitar les tecnologies per apropar les generacions. 

 Fomentar projectes innovadors amb les universitats del territori. 

 Impulsar treballs de recerca a les universitats per promoure l’autonomia de les 

persones grans. 

 

Actuacions estratègiques 

1. Iniciar contactes polítics amb les universitats i cicles formatius del Bages per 

impulsar conjuntament projectes de recerca d’innovació tecnològica i serveis 

d’atenció a les persones grans. 

2. Projecte de suport a l’ús productes tecnològics per atendre necessitats socials 

vinculades a les persones grans.  
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS 

 

L’envelliment actiu (OMS, 2002) és el procés d’optimitzar les oportunitats de salut,  

participació i seguretat a fi de millorar la qualitat de vida de les persones a mesura que 

envelleixen. La comarca del Bages treballa des de fa temps en la línia de plantejar 

polítiques de foment d’una població que envelleixi activament. 

Aquest plantejament requereix donar veu a les persones grans per tal que participin 

activament en els espais de presa de decisió on es debaten les polítiques que tenen a 

veure amb l’envelliment de la població. 

L’apoderament d’aquestes també es veu reflectit en les noves demandes d’ús del seu 

temps lliure, d’oci i de gaudi. El repte actual és el d’executar accions d’adaptació dels 

espais de participació i lleure a les noves demandes plantejades per persones grans 

molt més autònomes i apoderades. 

 

Eix 2. Donem VEU a les persones grans. 

Lí
n

ie
s L.2.1. Els espais de participació adaptats a les noves demandes. 

L.2.2. L’apoderament de les persones grans. 
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LÍNIA 2.1. ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ADAPTATS A LES NOVES DEMANDES  

 

Objectiu general 

Reorientar els espais de participació i equipaments cap a les demandes i necessitats 

reals de les persones grans tenint en compte la població gran actual i la dels pròxims 

anys. 

 

Objectius específics 

 Conèixer les necessitats reals d’oci i lleure de les persones grans. 

 Plantejar espais que tinguin en compte la participació de les persones grans. 

 Crear mecanismes de participació en els equipaments. 

 Intercanviar coneixement i experiències entre professionals del Bages i d’altres 

comarques. 

 

Actuacions estratègiques 

1. Revisió d’usos i necessitats dels equipaments d’oci i lleure cívics municipals per 

a gent gran. 

2. Oferir propostes d’activitats innovadores i/o obertes a totes les edats. 

3. Constituir la Taula de l’Envelliment Actiu del Bages on s’intercanviï informació i 

es millori la coordinació en l’àmbit professional. (professionals tècnics dels 

ajuntaments, del Consell Comarcal del Bages, dels cossos de  policia local i 

autonòmica, de centres sanitaris i sociosanitaris, residencials, entitats del tercer 

sector, etc.). 
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LÍNIA 2.2. L’APODERAMENT DE LES PERSONES GRANS 

Objectiu general 

Fomentar que les persones grans puguin exercir el seu dret d’autonomia personal, 

facilitant i respectant la presa de les seves decisions i valorant el seu coneixement i 

expertesa. 

 

Objectius específics 

 Aprofitar habilitats de les persones grans a l’hora de programar activitats. 

 Fomentar noves alternatives de convivència, com el cohabitatge sènior o 

l’intergeneracional. 

 Fomentar l’envelliment actiu des dels serveis de salut i serveis socials. 

 

Actuacions estratègiques 

1. Campanya als municipis perquè promoguin l’apoderament de les persones 

grans aportant la seva expertesa. 

2. Proposar a les universitats i cicles formatius de la comarca el foment 

d’iniciatives innovadores en relació l’apoderament i aprofitament de 

l’expertesa de les persones grans.  

3. Debat sobre models alternatius d’habitatge per a gent gran adreçat a persones 

grans i  professionals.  

4. Promoure l’envelliment actiu des de l’aplicació de l’Agència de Salut Pública de 

Catalunya “Cercador d’actius i salut”. 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA 

 

Els models que es basen en l’Atenció Centrada en la Persona busquen que la persona 

tingui el protagonisme del seu projecte de vida intentant fomentar l’autonomia 

personal al màxim que sigui possible, un model que va més enllà de les cures i de 

l’assistència.  

També són models que busquen la reorientació de les organitzacions i dels equips 

intentant equilibrar els desitjos i necessitats de les persones amb els requisits sanitaris 

i de qualitat assistencial. 

Aquest eix planteja accions per apropar-nos més a aquest model tant dels Serveis 

Socials Especialitzats del Bages com per la resta de serveis públics i privats que 

treballen amb persones grans i amb persones amb dependència.   

 

 

Eix 3. Un model d’ATENCIÓ centrada en la persona. 

Lí
n

ie
s 

L.3.1. Apropem els Serveis Socials.  

L.3.2. El model de residències i centres de dia. 

L.3.3. Combatre la soledat. 
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LÍNIA 3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS  

 

Objectiu general 

Implantar el model d’atenció centrada en la persona a l’Àrea Bàsica de Serveis Socials 

del Bages per facilitar el fet de poder viure a casa el màxim temps possible. 

Objectius específics 

 Cobrir necessitats prevenint i atenent situacions de fragilitat que puguin 

esdevenir al final de la vida. 

 Detectar situacions de risc i de vulnerabilitat. 

 Garantir la continuïtat assistencial en les diferents etapes de l’envelliment. 

 Millorar l’eficiència en la gestió de recursos.  

 Millorar la coordinació entre els diferents serveis per planificar accions 

consensuades. 

 Apostar per la corresponsabilitat entre tots els agents. 

 Garantir la igualtat d’oportunitats en l’àmbit territorial i social. 

 Promoure el canvi de la visió negativa de la gent gran promovent el bon tracte 

a partir dels eixos construïts al grup de treball de la comissió tècnica 

Envelliment Actiu i Saludable a la Catalunya Central de la Generalitat de 

Catalunya (PINSAP). 

 

Actuacions estratègiques 

1. Proposar la unificació dels criteris d’accés econòmics amb la incorporació de 

propostes de copagament als serveis socials de la comarca. 

2. Donar a conèixer el Banc d’Ajudes Tècniques de la Catalunya Central i d’altres 

serveis o productes de suport que es poden cedir a les persones que ho 

necessiten. 

3. Estudi de la necessitat de crear un Equip multidisciplinari d’Atenció a la Vellesa 

(EAVA del Bages). 

4. Dur a terme accions sobre el foment del bon tracte en un marc de treball de 

cooperació entre les comarques de la Catalunya Central. 

Actuacions de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages  

5. Revisar el Protocol d’Actuació del Servei d’Atenció Domiciliària a l’Àrea Bàsica 

de Serveis Socials de la comarca del Bages i proposar noves formes de gestió.  

6. Revisar el Protocol d’Actuació contra els Maltractaments a la Gent Gran de 

Manresa i el Bages. 
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LÍNIA 3.2. EL MODEL DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA 

Objectiu general 

Obtenir serveis residencials que apostin per una millora de la qualitat de vida, guiats 

per un model d’atenció centrada en la persona. 

 

Objectius específics 

 Implantar el model d’atenció centrada en la persona a tots els agents socials, 

serveis i recursos de la comarca. 

 Vetllar per les places públiques de residència a la comarca. 

 Estudiar propostes de serveis especialitzats als municipis de l’Àrea Bàsica del 

Bages. 

 Millorar l’atenció en l’etapa final de vida. 

 

Actuacions estratègiques 

1. Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments de la comarca la 

demanda d’ampliació de places públiques de residència i centre de dia i fer el 

seguiment d’oferta i demanda.   

2. Fer 2 sessions informatives per a professionals i persones grans sobre l’etapa 

de final de vida i els recursos. 

3. Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de gènere i sexo-

afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial. 

4. Jornada ACP del Bages.  
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LÍNIA 3.3. COMBATRE LA SOLEDAT 

Objectiu general 

Combatre la soledat de les persones grans que requereixen d’unes necessitats 

especials. 

 

Objectius específics 

 Fomentar el treball transversal amb el tercer sector per a combatre la soledat. 

 Fomentar propostes d’interrelació de persones grans i joves. 

 Fomentar projectes de viure en companyia. 

 Detectar situacions de soledat en l’àmbit rural. 

 

Actuacions estratègiques 

1. Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa Tracta’m bé la 

detecció de situacions de soledat. 

2. Donar a conèixer el programa de la Diputació de Barcelona “Més a prop” per tal 

de fer un millor seguiment de les persones grans soles i aïllades en l’àmbit 

rural. 

 

Actuacions de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages  

3. Incorporar a la Taula de Formació de l’Àrea de Promoció Econòmica del Consell 

Comarcal del Bages la necessitat de generar formació especialitzada en l’àmbit 

de l’atenció a les persones grans. 
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ACCIONS 

 

 

EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS. 

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

A
cc

io
n

s 

A.1. Augmentar el ventall d’activitats en el marc de la campanya 
“Tracta’m bé” com un programa integral i transversal ampliant el seu 
radi d’acció cap a propostes que incloguin les diversitats múltiples. 
 

A.2. Guia de bones pràctiques d’accessibilitat en espais i serveis 
públics, tenint en compte els aspectes d’accessibilitat física, 
accessibilitat econòmica i accessibilitat informativa i accessibilitat 
social. 
 

A.3. Incloure la persona tècnica responsable de l’àmbit de les 
persones grans (i/o incloure propostes des de l’àmbit de les persones 
grans) en les diferents taules de treball que existeixen i puguin sortir 
al Consell Comarcal del Bages. 
 

A.4. Pla de formació per als/les professionals “Professionals amb 
tracte” de l’àmbit social i sanitari. 
 

A.5. Sistematitzar dades per grup d’edat en totes les àrees de treball 
del Consell Comarcal de Bages. 
 

A.6. Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la 
heterogeneïtat de les persones grans en el marc del Pla Comarcal per 
garantir els drets de les persones amb diversitats múltiples. 
 

L.1.2. LA MOBILITAT DE LES PERSONES GRANS PER LA COMARCA 

A
cc

io
n

s 

A.7. Definir el model de transport adaptat i assistit del Bages a partir 
dels resultats de la Diagnosi del transport adaptat i assistit de l’Àrea 
Bàsica de Serveis Socials del Bages. 
 

A.8. Incorporar la veu de les persones grans per mitjà de les persones 
tècniques professionals en els espais de debat del transport urbà i 
interurbà (Àrea de Territori del Consell Comarcal del Bages). 
 

A.9. Accions de seguiment de les millores que s’implantin en el 
transport públic a la comarca tenint en compte les demandes de les 



27 

 

persones grans (horaris, línies i equilibri territorial, accessibilitat, 
seguretat). I adaptació de materials per a difondre-les. 

A.10. Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones 
grans amb dificultats d’accessibilitat i mobilitat. 
 

L.1.3. LA TECNOLOGIA COM A MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA 

A
cc

io
n

s 

A.11.  Iniciar contactes polítics amb les universitats i cicles formatius 
del Bages per impulsar conjuntament projectes de recerca d’innovació 
tecnològica i serveis d’atenció a les persones grans. 

A.12.  Projecte de suport a l’ús productes tecnològics per atendre 
necessitats socials vinculades a les persones grans. 
 

 

 

EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS. 

L.2.1. ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ADAPTATS A LES NOVES DEMANDES 

A
cc

io
n

s 

A.13. Revisió d’usos i necessitats dels equipaments d’oci i lleure cívics 
municipals per a gent gran. 
 

A.14. Oferir propostes d’activitats innovadores i/o obertes a totes les 
edats. 
 

A.15. Constituir la Taula de l’Envelliment Actiu del Bages on 
s’intercanviï informació i es millori la coordinació en l’àmbit 
professional. (professionals tècnics dels ajuntaments, del Consell 
Comarcal del Bages, dels cossos de  policia local i autonòmica, de 
centres sanitaris i sociosanitaris, residencials, entitats del tercer 
sector, etc.). 
 

L.2.2. L’APODERAMENT DE LES PERSONES GRANS. 

A
cc

io
n

s 

A.16. Campanya als municipis perquè promoguin l’apoderament de 
les persones grans aportant la seva expertesa. 
 

A.17. Proposar a les universitats i cicles formatius de la comarca el 
foment d’iniciatives innovadores en relació l’apoderament i 
aprofitament de l’expertesa de les persones grans. 
 

A.18. Debat sobre models alternatius d’habitatge per a gent gran 
adreçat a persones grans i  professionals. 
 

A.19. Promoure l’envelliment actiu des de l’aplicació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya “Cercador d’actius i salut”. 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA. 

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS. 
A

cc
io

n
s 

A.20. Revisar el Protocol d’Actuació del Servei d’Atenció Domiciliària a 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages i proposar 
noves formes de gestió. 
 

A.21. Proposar la unificació dels criteris d’accés econòmics amb la 
incorporació de propostes de copagament als serveis socials de la 
comarca. 
 

A.22. Revisar el Protocol d’Actuació contra els Maltractaments a la 
Gent Gran de Manresa i el Bages. 
 

A.23. Donar a conèixer el Banc d’Ajudes Tècniques de la Catalunya 
Central i d’altres serveis o productes de suport que es poden cedir a 
les persones que ho necessiten. 
 

A.24. Estudi de la necessitat de crear un Equip multidisciplinari 
d’Atenció a la Vellesa (EAVA del Bages). 
 

A.25. Dur a terme accions sobre el foment del bon tracte en un marc 
de treball de cooperació entre les comarques de la Catalunya Central. 
 

L.3.2. EL MODEL DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA.  

A
cc

io
n

s 

A.26. Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments de la 
comarca la demanda d’ampliació de places públiques de residència i 
centre de dia i fer el seguiment d’oferta i demanda.   
 

A.27. Fer 2 sessions informatives per a professionals i persones grans 
sobre l’etapa de final de vida i els recursos. 
 

A.28. Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de 
gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial. 
 

A.29. Jornada ACP del Bages. 
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L.3.3. COMBATRE LA SOLEDAT. 
A

cc
io

n
s 

A.30. Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa 
Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat. 
 

A.31. Incorporar a la Taula de Formació de l’Àrea de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal del Bages la necessitat de generar 
formació especialitzada en l’àmbit de l’atenció a les persones grans. 
 

A.32. Donar a conèixer el programa de la Diputació de Barcelona 
“Més a prop” per tal de fer un millor seguiment de les persones grans 
soles i aïllades en l’àmbit rural. 
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FITXA TÈCNICA DE CADA ACCIÓ 

 

 

EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 1 Augmentar el ventall d’activitats en el marc de la campanya 
“Tracta’m bé” com un programa integral i transversal ampliant 
el seu radi d’acció cap a propostes que incloguin les diversitats 
múltiples. 

 

 

Objectius  Ampliar el ventall temàtic del Tracta’m bé. 

 Esdevingui un marc comarcal per a totes les accions de “bon 
tracte” adreçades a les persones grans de la comarca. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Comissió Interdepartamental del Consell Comarcal del Bages 
 

Agents implicats  Consell de les Persones Grans del Bages 

 Persones tècniques municipals 
 

Indicadors  Nombre d’accions fetes anuals 

 Nombre d’accions noves anuals 

 Nombre de participants de persones grans (gènere, edat, 
municipi, origen...) 

 Nombre de participants de professionals (gènere, 
municipi...) 

 Nombre d’ajuntaments implicats 

 Nombre d’activitats transversals 

 Impacte de les accions 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 2 Guia de bones pràctiques sobre l’accessibilitat en espais i serveis 
públics, tenint en compte els aspectes d’accessibilitat física, 
accessibilitat econòmica i accessibilitat informativa i 
accessibilitat social. 
 

 

Objectius  Difondre als ajuntaments i diferents serveis comarcals un 
recull de bones pràctiques existents. 

 Facilitar exemples de serveis accessibles. 

 Sensibilitzar sobre els serveis accessibles tenint en compte 
les múltiples diversitats. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Juny 2020 (publicació)  
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Serveis implicats  Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 

 Serveis Socials d’Atenció Especialitzada, Acollida, Integració i 
Gent Gran 

 Territori 

 Habitatge 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre de guies  

 Nombre de propostes de la guia implantades 

 Valoracions de les propostes fetes 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 3 Incloure la persona tècnica responsable de l’àmbit de les 
persones grans (i/o incloure propostes des de l’àmbit de les 
persones grans) en les diferents taules de treball que existeixen 
i puguin sortir al Consell Comarcal del Bages. 
 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectius  Sensibilitzar als professionals sobre els nous perfils de les 
persones grans. 

 Incorporar la perspectiva intergeneracional i les diversitats 
múltiples en tots els plans estratègics i d’actuació. 

 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrees 
Responsables 

 Gerència 

 Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 

Servei implicat Comissió Interdepartamental del Consell Comarcal del Bages 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans dels Bages 
 

Indicadors  Nombre de taules amb la figura del professional incorporada 

 Aportacions i propostes fetes sobre gent gran 

 Incidència en l’àmbit 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 4 Pla de formació per als/les professionals “Professionals amb 
tracte” de l’àmbit social i sanitari. 
Accions específiques: 

 A.4.1. Curs anual per a professionals dels 
ajuntaments. 

 A.4.2. Xerrada anual per a professionals de la 
comarca. 

 

 

Objectius  Sensibilitzar als professionals sobre els nous perfils de les 
persones grans. 

 Dotar als professionals de recursos i habilitats formatives. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Professionals tècnics municipals 
 

Indicadors  Nombre de cursos fets 

 Nombre de xerrades fetes 

 Nombre de persones participants (gènere, municipi, 
servei...) 

 Accions de millora implantades als municipis arran de les 
formacions 

 Valoracions fetes per les persones participants 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 5 Sistematitzar dades per grup d’edat en totes les àrees de treball 
del Consell Comarcal de Bages. 
 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectiu  Millorar la gestió i la coordinació. 
 

Data inici Gener de 2019 
 

Data finalització Desembre de 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Comissió Interdepartamental del Consell Comarcal del Bages 
 
 

Servei implicat Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 

Agents implicats  
 

Indicadors  Nombre d’àrees treballades 

 Nombre d’indicadors sistematitzats 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.1. LA DIVERSITAT DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 6 Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la 
heterogeneïtat de les persones grans en el marc del Pla 
Comarcal per garantir els drets de les persones amb diversitats 
múltiples. 
Accions específiques: 

 A.6.1. Acció de sensibilització dins del marc del 
“Tracta’m bé”. 

 A.6.2. Acció vinculada al Pla Comarcal per garantir els 
drets de les persones amb diversitats múltiples. 

 

 

Objectius  Sensibilitzar a la població sobre els drets de les persones 
amb diversitats múltiples. 

 Sensibilitzar sobre la diversitat del grup d’edat de persones 
grans. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 

 Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Professionals tècnics municipals 
 

Indicadors  Nombre d’accions dutes a terme 

 Nombre de persones participants 

 Nombre d’Ajuntaments participants 

 Valoració de les persones participants 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.2. LA MOBILITAT DE LES PERSONES GRANS PER LA COMARCA 

ACCIÓ. 7 Definir el model de transport adaptat i assistit del Bages a partir 
dels resultats de la Diagnosi del transport adaptat i assistit de 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Bages. 
 

 

Objectius  Millorar els desplaçaments de les persones grans en 
transport públic per la comarca. 

 Millorar Servei de Transport Adaptat i Assistit. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Serveis implicats  Educació 

 Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats  

Indicadors  Nombre d’accions executades 

 Valoració de les millores per part dels usuaris 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.2. LA MOBILITAT DE LES PERSONES GRANS PER LA COMARCA 

ACCIÓ. 8 Incorporar la veu de les persones grans per mitjà de les 
persones tècniques professionals en els espais de debat del 
transport urbà i interurbà (Àrea de Territori del Consell 
Comarcal del Bages). 
 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectiu  Fomentar la participació de les persones grans en espais de 
treball de les polítiques i accions del Consell Comarcal del 
Bages. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Gerència 

Serveis implicats  Territori 

 Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre de propostes presentades 

 Nombre de propostes acceptades 
 

 

  



38 

 

EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.2. LA MOBILITAT DE LES PERSONES GRANS PER LA COMARCA 

ACCIÓ. 9 Accions de seguiment de les millores que s’implantin en el 
transport públic a la comarca tenint en compte les demandes de 
les persones grans (horaris, línies i equilibri territorial, 
accessibilitat, seguretat). I adaptació de materials per a 
difondre-les. 
Accions específiques: 

 A.9.1. Reunió tècnica de seguiment amb tècnica 
de medi ambient i de gent gran del CCB. 

 A.9.2. Reunió política de seguiment dels 
consellers de cada àrea del CCB. 

 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectiu  Vetllar perquè les millores que s’implantin en el transport 
públic a la comarca tinguin en compte les demanes de les 
persones grans (horaris, línies i equilibri territorial, 
accessibilitat, seguretat). 

 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Territori i Habitatge 
 
 

Serveis implicats  Territori 

 Servei d’Inclusió Social 

 Gerència 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre d’accions implantades 

 Nombre d’accions desestimades 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.2. L’ACCESSIBILITAT DE LES PERSONES GRANS PER LA COMARCA 

ACCIÓ. 10 Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones 
grans amb dificultats d’accessibilitat i mobilitat. 
Accions específiques: 

A.10.1. Correu electrònic als ajuntaments. 
A.10.2. Informació a la Web del Consell Comarcal del 
Bages (www.ccbages.cat/inclusio-social/gent-gran/). 

 

 

Objectius  Donar a conèixer les ajudes existents sobre els arranjaments 
als habitatges urbans de la Diputació de Barcelona. 

 Donat a conèixer les convocatòries PUA per a millorar la 
mobilitat i accessibilitat per a les persones amb discapacitat.  

 Evitar situacions d’aïllament i soledat. 

 Facilitar l’autonomia personal. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Habitatge 

 Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Persones tècniques municipals 
 

Indicadors  Nombre d’accions realitzades 

 Nombre de peticions d’arranjaments  

 Nombre d’arranjaments fets 

 Abast de la difusió  
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.3. LA TECNOLOGIA COM A MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA  

ACCIÓ. 11 Iniciar contactes polítics amb les universitats i cicles formatius 
del Bages per impulsar conjuntament projectes de recerca 
d’innovació tecnològica i serveis d’atenció a les persones grans. 
 

 

Objectius  Aprofitar les tecnologies per apropar generacions. 

 Impulsar treballs de recerca a les universitats per promoure 
l’autonomia de les persones grans. 

 Difondre iniciatives tecnològiques en el camp de l’atenció a 
les persones grans. 

 

Data inici Març 2021 
 

Data finalització juliol 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Desenvolupament Comarcal 
 
 

Serveis implicats  Promoció comarcal i Dinamització socioeconòmica 

 Servei d’Inclusió Social 

 Educació 

 Joventut 
 

Agents implicats  

Indicadors  Nombre d’assistents a la jornada 

 Nombre d’experiències participants 

 Iniciatives implantades per algun municipi 
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EIX 1. EL BAGES, UNA COMARCA QUE PROMOU EL BON TRACTE A LES 
PERSONES GRANS  

L.1.3. LA TECNOLOGIA COM A MILLORA DE LA QUALITAT DE VIDA  

ACCIÓ. 12 Projecte de suport a l’ús productes tecnològics per atendre 
necessitats socials vinculades a les persones grans. 
 

 

Objectius  Aprofitar les tecnologies per a la millora de la qualitat de 
vida. 

 Buscar instruments tecnològics per a la millora de les 
situacions de soledat. 

 Prevenir situacions d’aïllament. 
 

Data inici Gener 2021 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Professionals tècnics municipals 
 

Indicadors  Nombre d’ajuntaments que sol·liciten el recurs amb la 
Diputació de Barcelona 

 Nombre d’ajuntaments  que accedeixen al recurs de la 
Diputació de Barcelona 

 Nombre de persones grans amb tauletes digitals 
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.1. ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ADAPTATS A LES NOVES DEMANDES 

ACCIÓ. 13 Revisió d’usos i necessitats dels equipaments d’oci i lleure cívics 
municipals per a gent gran. 
Accions específiques: 

 A.13.1. Sessió matinal d’assessorament i de 
reorientació d’equipaments municipals cap a espais 
intergeneracionals. 

 

 

Objectius  Adaptar les necessitats actuals i futures de les persones 
grans a l’oferta dels equipaments existents. 

 Millorar el coneixement sobre la població gran actual. 

 Dotar als professionals tècnics municipals d’eines 
metodològiques per a un millor apropament a les persones 
grans. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Juny 2020 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats  Consell de les Persones Grans del Bages 

 Professionals tècniques municipals 
 

Indicadors  Nombre de professionals participants (gènere, municipi, 
etc.) 

 Nombre d’equipaments reorientats 

 Valoració de les persones participants 

 Valoració dels usuaris dels equipaments 
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.1. ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ADAPTATS A LES NOVES DEMANDES 

ACCIÓ. 14 Oferir propostes d’activitats innovadores i/o obertes a totes les 
edats. 
Accions específiques: 

 A.14.1. Recull d’activitats innovadores existents a 
Catalunya a la web de la gent Gran del Consell 
Comarcal del Bages. 
 

 

Objectius  Facilitar idees als professionals de propostes de programació 
d’activitats innovadores. 

 Facilitar idees sobre propostes intergeneracionals. 

 Adaptar-nos a les noves demandes. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2019 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Servei d’Inclusió Social 

 Servei d’informàtica 
 

Agents implicats  Consell de les Persones Grans del Bages 

 Professionals tècniques municipals 
 

Indicadors  Nombre d’idees innovadores plantejades 

 Nombre de propostes intergeneracionals 

 Valoració de les idees 
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.1. ELS ESPAIS DE PARTICIPACIÓ ADAPTATS A LES NOVES DEMANDES 

ACCIÓ. 15 Constituir la Taula de l’Envelliment Actiu del Bages on 

s’intercanviï informació i es millori la coordinació en l’àmbit 

professional. (professionals tècnics dels ajuntaments, del 

Consell Comarcal del Bages, dels cossos de  policia local i 

autonòmica, de centres sanitaris i sociosanitaris, residencials, 

etc.). 

Accions específiques: 

 A.15.1. Taula professional de l’Envelliment Actiu del 

Bages per a professionals tècnics. Trobades 

quadrimestrals. 

 A.15.2. Fòrum de l’Envelliment Actiu del Bages per a 

responsables polítics de l’àmbit de la gent gran. 

Trobada anual. 

 A.15.3. Taula amb entitats del Tercer Sector. Trobada 

anual. 

 

 

Objectius  Millorar la coordinació en l’àmbit professional en l’àmbit de 
l’atenció a les persones grans. 

 Disposar d’un espai de trobada i d’intercanvi d’informació i 
experiències. 
 

Data inici Maig 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Servei d’Inclusió Social 

 Gerència 
 

Agents implicats  Professionals tècnics municipals 

 Responsables polítics de l’àmbit de la gent gran 
 

Indicadors  Reunions realitzades 

 Nombre de participants (gènere, municipi, càrrec...) 

 Nombre de propostes en comú sorgides 

 Nombre de propostes executades 
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.2. L’APODERAMENT  DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 16 Campanya als municipis perquè promoguin l’apoderament de 
les persones grans aportant la seva expertesa. 
Accions específiques: 

 A.16.1. Correu electrònic informatiu dirigit als 
ajuntaments 

 A.16.2. Cartells 
 

 

Objectius  Aprofitar habilitats de les persones grans a l’hora de 
programar i executar activitats. 

 Apoderar i donar visibilitat a les persones grans. 
 

Data inici Gener 2021 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats  Consell de les Persones Grans del Bages 

 Professionals tècnics municipals 

Indicadors  Nombre d’ajuntaments impulsant accions 

 Nombre de persones grans fent xerrades 

 Nombre de persones grans fent tallers 
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.2. L’APODERAMENT  DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 17 Proposar a les universitats i cicles formatius de la comarca el 
foment d’iniciatives innovadores en relació l’apoderament i 
aprofitament de l’expertesa de les persones grans. 
Accions específiques: 

 A.17.1. Reunió política i tècnica amb responsables 
dels graus formatius de la comarca. 

 A.17.2. Buscar beques /esponsoritzacions. 
 
 

 

Objectius  Implicar als joves en projectes innovadors envers les 
persones grans. 

 Fomentar l’apoderament de les persones grans. 

 Impulsar la proposta de projectes innovadors envers 
l’envelliment de la població. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Desembre 2020 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Educació, Cultura, Joventut, Esports i Comunicació 
 
 

Serveis implicats  Educació 

 Joventut 

 Servei d’Inclusió Social 

 Gerència  
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre de reunions fetes 

 Nombre de projectes plantejats 

 Nombre de projectes executats 

 Nombre de beques 

 Nombre d’esponsoritzadors 
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EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.2. L’APODERAMENT  DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 18 Debat sobre models alternatius d’habitatge per a gent gran 
adreçat a persones grans i  professionals. 
Accions específiques: 

A.18.1. Jornada sobre els models alternatius d’habitatges 
per a gent gran. 
A.18.2. 3 visites per a conèixer experiències en 
cohabitatge a Catalunya. 

 

 

Objectius  Donar a conèixer models alternatius de convivència per a 
persones grans. 

 Conèixer “in situ” experiències al territori català sobre 
diferents fórmules de cohabitatge amb gent gran. 

 

Data inici Maig 2019 
 

Data finalització Maig 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Territori i Habitatge 
 

Serveis implicats  Habitatge 

 Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre de persones assistents a la Jornada (edat, 
municipi...) 

 Persones interessades a compartir habitatges 

 Nombre de persones assistents a les visites (edat, 
municipi...) 

 Propostes de cohabitatge sorgides a la comarca 
 

 

 

  



48 

 

EIX 2. DONEM VEU A LES PERSONES GRANS  

L.2.2. L’APODERAMENT  DE LES PERSONES GRANS 

ACCIÓ. 19 Promoure l’envelliment actiu des de l’aplicació de l’Agència de 
Salut Pública de Catalunya “Cercador d’actius i salut”. 
Accions específiques: 

 A.19.1. Enviar correu electrònic als Ajuntaments 
informant sobre aquesta aplicació. 

 A.19.2. Informar en una Assemblea del Consell de les 
Persones Grans del Bages. 

 A.19.3. Enviar informació a les entitats que organitzen 
activitats d’envelliment actiu. 

 A.19.4. Informar a les entitats de gent gran sobre com 
omplir dades a l’aplicació. 

 

Objectius  Promoure l’envelliment actiu des dels CAP. 

 Donar a conèixer les activitats que s’organitzen a la comarca 
sobre envelliment actiu. 

 Implicar a les entitats de persones grans a difondre 
activitats. 
  

Data inici Setembre 2019 
 

Data finalització Setembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Servei d’Inclusió Social 

 Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 

Agents implicats  Professionals tècnics municipals 

 Representants ICS 

 Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre de correus electrònics amb resposta 

 Seguiment semestral del nombre d’entitats que han 
registrat activitats a l’aplicació 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS  

ACCIÓ. 20 Revisar el Protocol d’Actuació del Servei d’Atenció Domiciliària a 
l’Àrea Bàsica de Serveis Socials de la comarca del Bages i 
proposar noves formes de gestió. 
 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectius  Millorar i allargar l’estada de les persones dependents a les 
seves llars. 

 Adaptar els Serveis d’Atenció Domiciliària a les demandes 
dels perfils de persones grans actuals i futurs. 

 Cobrir necessitats prevenint i atenent situacions de fragilitat 
que puguin esdevenir al final de la vida. 

 Millorar l’eficiència en la gestió de recursos.  

 Millorar la coordinació entre els diferents serveis per 
planificar accions consensuades. 

 Garantir la continuïtat assistencial. 

 Garantir la igualtat d’oportunitats a escala territorial i social. 
 

Data inici Gener 2021 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 
 

Agents implicats Professionals tècnics municipals 
 

Indicadors  Accions de millora proposades 

 Participants en la revisió 

 Nombre de sessions de revisió 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS 

ACCIÓ. 21 Proposar la unificació dels criteris d’accés econòmics amb la 
incorporació de propostes de copagament als serveis socials de 
la comarca. 
 

 

Objectius  Garantir la igualtat d’oportunitats a escala territorial i social. 

 Millorar l’eficiència en la gestió de recursos.  

 Millorar la coordinació entre els diferents serveis per 
planificar accions consensuades. 

 Apostar per la corresponsabilitat entre tots els agents. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Juliol 2020 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 

 Gerència 
 

Agents implicats  

Indicadors  Nombre de criteris plantejats 

 Nombre de criteris acordats 

 Nombre de criteris executats 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS 

ACCIÓ. 22 Revisar el Protocol d’Actuació contra els Maltractaments a la 
Gent Gran de Manresa i el Bages. 
 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectius  Actualitzar el Protocol de 10 anys de vigència. 

 Implicar als agents que van participar en la redacció del Pla. 

 Millorar els circuits previstos pel Pla. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Servei d’Inclusió Social 

 Serveis Socials Bàsics, Dones i Polítiques d’Igualtat 

 

Agents implicats  Professionals tècnics municipals 

 Professionals tècnics 

 Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Reunions de seguiment fetes 

 Nombre de participants  

 Àmbit que representa cada participant 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS 

ACCIÓ. 23 Donar a conèixer el Banc d’Ajudes Tècniques de la Catalunya 
Central i d’altres serveis o productes de suport que es poden 
cedir a les persones que ho necessiten. 
Accions específiques: 

 A.23.1. Mail explicatiu als ajuntaments de la comarca. 

 A.23.2. Punt explicatiu en una assemblea del Consell de 
les Persones Grans. 

 A.23.3. Reunió tècnica per conèixer el Banc d’Ajudes 
Tècniques de la Catalunya Central.  
 

 

Objectius  Millorar l’eficiència en la gestió de recursos.  

 Millorar la coordinació entre els diferents serveis per 
planificar accions consensuades. 

 Garantir la continuïtat assistencial a persones amb 
dependència. 

 Garantir la igualtat d’oportunitats a escala territorial i social. 

 Donar suport a les persones cuidadores 
 

Data inici Abril 2019 
 

Data finalització Juny 2019 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicador  Accions específiques executades 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS 

ACCIÓ. 24 Crear un Equip multidisciplinari d’Atenció a la Vellesa (EAV del 
Bages). 
Accions específiques: 

 A.24.1. Estudi de la proposta amb la Diputació de 
Barcelona. 

 A.24.2. Crear l’equip EAV del Bages. 
 

 

Objectius  Detectar situacions de possible maltractament de les 
persones grans de la comarca. 

 Oferir un espai proper i especialitzat per atendre a les 
persones grans en situacions de maltractament físic, 
psicològic, sexual, econòmic, abandó, negligència o 
autonegligència i vulneració de drets. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicador  Implantació de l’equip EAV 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.1. APROPEM ELS SERVEIS SOCIALS 

ACCIÓ. 25 Dur a terme accions sobre el foment del bon tracte en un marc 
de treball de cooperació entre les comarques de la Catalunya 
Central. 

 

 

Objectiu  Ampliar l’experiència del Tracta’m bé als professionals per 
tal d’oferir un tracte més proper i personalitzat a les 
persones usuàries dels diferents serveis públics d’atenció 
social. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Servei d’Inclusió Social 

 Comissió Tècnica Envelliment Actiu i Saludable a la 
Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya (PINSAP). 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre d’accions dutes a terme proposades per la Comissió 

Tècnica Envelliment Actiu i Saludable a la Catalunya Central 
de la Generalitat de Catalunya (PINSAP). 

 Nombre de professionals participants (gener, servei, 
municipi, etc.) 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.2. EL MODEL DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA.  

ACCIÓ. 26 Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments 
d’ampliació de places públiques de residència i centre de dia i 
fer el seguiment d’oferta i demanda.   
 

 

Objectius  Conèixer el nombre de places públiques a escala municipal 

 Vetllar per les places públiques de residència a la comarca. 

 Augmentar en la mesura possible el nombre de places de 
residència a la comarca.  

 Millorar l’atenció en l’etapa final de vida. 
 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Serveis implicats  Responsable polític de l’àrea d’Acció Social i Ciutadania  

 Gerència 
 

Agents implicats  Consell de les Persones Grans del Bages  

 Consell d’Alcaldes del Bages 
 

Indicadors  Reunions de seguiment fetes 

 Accions de millora plantejades pel Consell Comarcal 

 Impactes a premsa 

 Nombre de places obtingudes 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.2. EL MODEL DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA 

ACCIÓ. 27 Fer 2 sessions informatives per a professionals i persones grans 
sobre l’etapa de final de vida i els recursos. 
Accions específiques: 

 A.27.1. Sessió sobre les cures pal·liatives a casa. 

 A.27.2. Sessió sobre planificar el final de vida. 
 

 

Objectius  Implantar el model d’atenció centrada en la persona a tots 
els agents socials, serveis i recursos de la comarca. 

 Millorar l’atenció en l’etapa final de vida tant als domicilis 
com a les institucions. 

 Apoderar a les persones grans. 
 

Data inici Octubre 2020 
 

Data finalització Octubre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei  d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Professionals tècnics 
 

Indicadors  Nombre de sessions fetes 

 Nombre de professionals assistents (gènere, municipi, 
servei...) 

 Nombre de persones grans assistents (gènere, edat, 
municipi...) 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.2. EL MODEL DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA  

ACCIÓ. 28 Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de 
gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc., en l’àmbit 
residencial. 
 

 

Objectius  Sensibilitzar i formar als professionals de les institucions 
residencials sobre com actuar per tal de respectar les 
diversitats de gènere i sexo-afectives. 

 Implantar el model d’atenció centrada en la persona a tots 
els agents socials, serveis i recursos de la comarca. 
 

Data inici Febrer 2019 
 

Data finalització Novembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats  Consell de les Persones Grans del Bages 

 Professionals de l’àmbit assistencial i sociosanitari 
 

Indicadors  Nombre de píndoles executades 

 Nombre de participants 

 Nombre de residències participants 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.2. EL MODEL DE RESIDÈNCIES I CENTRES DE DIA 

ACCIÓ. 29 Jornada ACP del Bages, seguint un dels eixos de treball de la 
Comissió Tècnica Envelliment Actiu i Saludable de la Generalitat 
de Catalunya (PINSAP). 
Accions específiques 

A.29.1. Guia de bones pràctiques d’ACP arrel de la 
Jornada ACP. 

 

 

Objectius  Conèixer bones pràctiques en la implantació del model 
d’Atenció Centrada en la Persona en els serveis d’atenció a 
les persones grans. 

 Obrir les institucions residencials a la població. 

 Promoure el bon tracte entre els/les professionals de l’àmbit 
social, sanitari i residencial. 
 

Data inici Octubre 2020 
 

Data finalització Octubre 2020 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei  d’Inclusió Social 
 

Agents implicats Consell de les Persones Grans del Bages 
 

Indicadors  Nombre de bones pràctiques presentades 

 Nombre de participants professionals 

 Nombre de participants persones grans  
 

 

  



59 

 

EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.3. COMBATRE LA SOLEDAT. 

ACCIÓ. 30 Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa 
Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat. 
 

 

Objectius  Detectar situacions de soledat no volguda en persones 
grans. 

 Implicar a establiments públics i privats en el programa. 

 Fomentar la sensibilitat ver la soledat en les persones grans. 
 

Data inici Novembre 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea d’Acció Social i Ciutadania 
 
 

Servei implicat Servei  d’Inclusió Social 
 

Agents implicats  Establiments públics i privats de la comarca 

 Entitats del tercer sector 
 

Indicadors  Nombre d’establiments adherits 

 Nombre d’entitats dels tercer sector implicades  

 Nombre de situacions de soledat detectades 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.3. COMBATRE LA SOLEDAT 

ACCIÓ. 31 Incorporar a la Taula de Formació de l’Àrea de Promoció 
Econòmica del Consell Comarcal del Bages la necessitat de 
generar formació especialitzada en l’àmbit de l’atenció a les 
persones grans. 

 

Acció de caràcter intern del Consell Comarcal del Bages 

Objectius  Fomentar propostes d’interrelació de persones grans i joves. 

 Promocionar la formació especialitzada a persones que 
volen atendre a persones grans. 

 

Data inici Gener 2019 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Desenvolupament Comarcal 
 
 

Servei implicat Comissió Interdepartamental del Consell Comarcal del Bages 
 

Agents implicats  
 

Indicadors  Propostes plantejades a la Taula 

 Nombre de propostes executades 
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EIX 3. UN MODEL D’ATENCIÓ CENTRADA EN LA PERSONA  

L.3.3. COMBATRE LA SOLEDAT 

ACCIÓ. 32 Donar a conèixer el programa de la Diputació de Barcelona 
“Més a prop” per tal de fer un millor seguiment de les persones 
grans soles i aïllades en l’àmbit rural. 
Accions específiques: 

A.32.1. Reunió tècnica amb la Diputació per tal de 
conèixer el programa “Més a prop”. 
A.32.2. Sessió informativa per a responsables polítics i 
tècnics sobre el programa “Més a prop”. 

 

 

Objectius  Combatre les situacions d’aïllament de persones grans en 
masies i cases rurals. 

 Evitar situacions de risc social. 
 

Data inici Gener 2020 
 

Data finalització Desembre 2021 
 

Àrea 
Responsable 

Àrea de Territori i Habitatge 
 
 

Serveis implicats  Territori 

 Servei d’Inclusió Social 
 

Agents implicats  Professionals tècnics municipals 

 Responsables polítics dels ajuntaments 
 

Indicadors  Nombre persones grans aïllades detectades 

 Nombre persones grans en risc 

 Nombre intervencions 

 

 

 

 

 

 

´
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ACCIÓ GENERFEBRERMARÇABRIL MAIG JUNY JULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBRE DESEMBREGENERFEBRERMARÇABRIL MAIG JUNY JULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBRE DESEMBREGENERFEBRERMARÇABRILMAIGJUNYJULIOLAGOSTSETEMBREOCTUBRENOVEMBRE DESEMBRE

A.1.

A.2

A.3

A.4

A.5

A.6

A.7

A.8

A.9

A.10 Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones grans amb dificultats d’accessibilitat i mobilitat

A.11

A.12 Projecte de suport a l’ús productes tecnològics 

A.13

A.14

A.15

A.16

A.17 Proposar a les universitats i cicles formatius iniciatives d’apoderament 

A.18

A.19

A.20

A.21

A.22

A.23

A.24

A.25

A.26

A.27

A.28

A.29 ACP

A.30

A.31

A.32

Incorporar a la taula de Formació de l'Àrea de Promoció Econòmica la necessitat de generar formació especialitzada

Donar a conèixer el programa "més a prop" per combatre la soledat en l'àmbit rural

Revisar protocol de SAD

Crear EAVA del Bages

Dur a terme accions del PINSAP

Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments la demanda d'ampliació de places públiques de residència i centre de dia

Fer 2 sessions informatives per a professionals

Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat

Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial

Promoure envelliment actiu des del "cercador d'actius i salut"

Proposar unificació criteris econòmics

Revisar protocol d'actuació de maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages

Banc Ajudes Tècniques

Contactes polítics amb universitats

Revisió usos equipaments oci

Oferir propostes d'activitats innovadores i/o obertes a totes edats

Constituir la Taula Professional de l’Envelliment Actiu del Bages 

Campanya d'apoderament persones grans

Debat sobre models alternatius d'habitatge

Accions de seguiment de les millores que s'implantin en el transport públic

ANY 2019 ANY 2021ANY 2020

Guia bones pràctiques

Incloure persona tècnica i/o proposades a les diferents taules de treball

Sistematitzar dades per grup d'edat en totes les àrees del CC Bages

Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les persones grans

Definir el model transport adaptat i assistit

Incorporar la veu de les persones grans per mitjà dels professionals tècnics

Professionals amb tracte

Augmentar ventall activitats "Tracta'm bé"

TEMPORALITZACIÓ 
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TEMPORALITZACIÓ 2019 

 

 

  

INICIA FINALITZA

ACCIÓ GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

A.1. 2019 2021

A.2 2019 2019

A.3 2019 2021

A.4 2019 2021

A.5 2019 2021

A.6 2019 2021

A.7 2019 2021

A.8 2019 2021

A.9 2019 2021

A.14 2019 2019

A.15 2019 2021

A.18 2019 2021

A.19 2019 2021

A.22 2019 2021

A.23 2019 2019

A.26 2019 2021

A.28 2019 2021

A.30 2019 2021

A.31 2019 2021

Ei
x.

 1
Ei

x.
 2

Ei
x.

 3 Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments la demanda d'ampliació de places públiques de residència i  centre de dia

Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial

Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat

Incorporar a la taula de Formació de l'Àrea de Promoció Econòmica la necessitat de generar formació especialitzada

Promoure envelliment actiu des del "cercador d'actius i  salut"

Revisar protocol d'actuació de maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages

Banc Ajudes Tècniques

Oferir propostes d'activitats innovadores i/o obertes a totes edats

Constituir la Taula Professional de l’Envelliment Actiu del Bages 

Debat sobre models alternatius d'habitatge

Professionals amb tracte

Sistematitzar dades per grup d'edat en totes les àrees del CC Bages

Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les persones grans en el marc del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones amb diversitats múltiples

Definir el model de transport adaptat i  assistit

Incorporar la veu de les persones grans per mitjà dels professionals tècnics

Accions de seguiment de les millores que s'implantin en el transport públic

ANY 2019

Augmentar ventall activitats "Tracta'm bé"

Guia bones pràctiques

Incloure persona tècnica i/o proposades a les diferents taules de treball
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INICIA FINALITZA

ACCIÓ GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

A.1 2019 2021

A.3  Incloure persona tècnica i/o proposades a les diferents taules de treball 2019 2021

A.4 2019 2021

A.5 2019 2021

A.6 2019 2021

A.7 2019 2021

A.8 2019 2021

A.9 2019 2021

A.10 2020 2021

A.13 2020 2020

A.15 2019 2021

A.17 Proposar a les universitats i cicles formatius de la comarca el foment d’iniciatives innovadores en relació l’apoderament i aprofitament de l’expertesa de les persones grans2020 2020

A.18 2019 2021

A.19 2019 2021

A.21 2020 2020

A.22 2019 2021

A.24 2020 2021

A.25 2020 2021

A.26 2019 2021

A.27 2020 2021

A.28 2019 2021

A.29 ACP 2020 2020

A.30 2019 2021

A.31 2019 2021

A.32 2020 2021

Professionals amb tracte

Ei
x.

 1
Ei

x.
 2

Ei
x.

 3 Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments la demanda d'ampliació de places públiques de residència i centre de dia

Fer 2 sessions informatives per a professionals

Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial

Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat

Incorporar a la taula de Foramció de l'Àrea de Promoció Econòmica la necessitat de generar formació especialitzada

Donar a conèixer el programa "més a prop" per combatre la soledat en l'àmbit rural

Proposar unificació criteris econòmics

Revisar protocol d'actuació de maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages

Crear EAVA del Bages

Dur a terme accions sobre el foment del bon tracte en un marc de treball de cooperació entre les comarques de la Catalunya Central

Revisió usos equipaments oci

Constituir la Taula Professional de l’Envelliment Actiu del Bages 

Debat sobre models alternatius d'habitatge

ANY 2020

Augmentar ventall activitats "Tracta'm bé"

Promoure envelliment actiu des del "cercador d'actius i salut"

Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones grans amb dificultats d’accessibilitat i mobilitat

Sistematitzar dades per grup d'edat en totes les àrees del CC Bages

Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les persones grans en el marc del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones amb diversitats múltiples

Definir el model de del transport adaptat i assistit

Incorporar la veu de les persones grans per mitjà dels professionals tècnics

Accions de seguiment de les millores que s'implantin en el transport públic

TEMPORALITZACIÓ 2020 
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INICIA FINALITZA

ACCIÓ GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE

A.1 2019 2021

A.3 2019 2021

A.4 Professinals amb tracte 2019 2021

A.5 2019 2021

A.6 2019 2021

A.7 2019 2021

A.8 2019 2021

A.9 2019 2021

A.10 Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones grans amb dificultats d’accessibilitat i mobilitat 2020 2021

A.11 2021 2021

A.12 Projecte de suport a l’ús productes tecnològics per atendre necessitats socials vinculades a les persones grans 2021 2021

A.15 2019 2021

A.16 2021 2021

A.18 2019 2021

A.19 2019 2021

A.20 2021 2021

A.22 2019 2021

A.24 2020 2021

A.25 2020 2021

A.26 2019 2021

A.27 2020 2021

A.28 2019 2021

A.30 2019 2021

A.31 2019 2021

A.32 2020 2021Donar a conèixer el programa "més a prop" per combatre la soledat en l'àmbit rural

Ei
x.

 1
Ei

x.
 2

Ei
x.

 3 Dur a terme accions sobre el foment del bon tracte en un marc de treball de cooperació entre les comarques de la Catalunya Central

Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments la demanda d'ampliació de places públiques de residència i centre de dia

Fer 2 sessions informatives per a professionals

Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial

Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat

Incorporar a la taula de Formació de l'Àrea de Promoció Econòmica la necessitat de generar formació especialitzada

Promoure envelliment actiu des del "cercador d'actius i salut"

Revisar protocol de SAD

Revisar protocol d'actuació de maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages

Crear EAVA del Bages

Contactes polítics amb universitats

Constituir la Taula Professional de l’Envelliment Actiu del Bages 

Debat sobre models alternatius d'habitatge

Sistematitzar dades per grup d'edat en totes les àrees del CC Bages

Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les persones grans en el marc del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones amb diversitats múltiples

Definir el model de transport adaptat i assistit

Incorporar la veu de les persones grans per mitjà dels professionals tècnics

Accions de seguiment de les millores que s'implantin en el transport públic

ANY 2021

Augmentar ventall activitats "Tracta'm bé"

Campanya d'apoderament de les persones grans als municipis

Incloure persona tècnica i/o proposades a les diferents taules de treball

TEMPORALITZACIÓ 2021 
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EIXOS LÍNIES ACCIÓ DESCRIPCIÓ ACCIÓ ANY INICI ANY FI ÀREA RESPONSABLE

INDICADOR 

ASSOLIMENT

FREQÜÈNCIA 

MESURA

NO 

EXECUTAT

EN 

PROCÉS EXECUTAT

NO 

EXECUTAT

EN 

PROCÉS EXECUTAT

NO 

EXECUTAT

EN 

PROCÉS EXECUTAT

A.1. Augmentar ventall activitats "Tracta'm bé" 2019 2021 Acció Social i Ciutadania Nombre activitats Anual No Si No Si No Si

A.2 Guia bones pràctiques 2019 2019 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.3 Incloure persona tècnica i/o proposades a les diferents taules de treball 2019 2021 Gerència

Nombre persones           

Nombre propostes Anual 33% 66% No 100% Si

A.4 Professionals amb tracte 2019 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual 33% 66% 100%

A.5 Sistematitzar dades per grup d'edat en totes les àrees del CC Bages 2019 2021 Gerència executat si/no Anual 33% 66% No 100% Si

A.6 Acció de sensibilització a la ciutadania per evidenciar la heterogeneïtat de les persones grans en el marc del Pla Comarcal per garantir els drets de les persones amb diversitats múltiples2019 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual 33% 66% No 100% Si

A.7 Definir el model de transport adaptat i assistit 2019 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual 33% 66% No 100% Si

A.8 Incorporar la veu de les persones grans per mitjà dels professionals tècnics 2019 2021 Gerència executat si/no Anual 33% 66% No 100% Si

A.9 Accions de seguiment de les millores que s'implantin en el transport públic 2019 2021 Territori i Habitatge Nombre reunions Anual No Si No Si No Si

A.10 Difusió de les ajudes i productes de suport per a les persones grans amb dificultats d’accessibilitat i mobilitat 2020 2021 Territori i Habitatge executat si/no Anual No si No Si

A.11 Contactes polítics amb universitats 2021 2021

Desenvolupament 

Comarcal executat si/no Anual No Si No Si

A.12 Projecte de suport a l’ús productes tecnològics per atendre necessitats socials vinculades a les persones grans

2021 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.13 Revisió usos equipaments oci 2020 2020 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.14 Oferir propostes d'activitats innovadores i/o obertes a totes edats 2019 2019 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.15 Constituir la Taula Professional de l’Envelliment Actiu del Bages 2019 2021 Acció Social i Ciutadania

Nombre de 

convocatòries Anual 100% 100% 100%

A.16 Campanya d'apoderament de les persones grans als municipis 2021 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.17 Proposar a les universitats i cicles formatius de la comarca el foment d’iniciatives innovadores en relació l’apoderament i aprofitament de l’expertesa de les persones grans2020 2020

Educació, Cultura, 

Joventut, Esports i 

Comunicació executat si/no Anual No Si

A.18 Debat sobre models alternatius d'habitatge 2019 2021 Territori i Habitatge executat si/no Anual No Si No Si No Si

A.19 Promoure envelliment actiu des del "cercador d'actius i salut" 2019 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual 33% 66% No 100% Si

A.20 Revisar protocol de SAD 2021 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.21 Proposar unificació criteris econòmics 2020 2020 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.22 Revisar protocol d'actuació de maltractaments a la gent gran de Manresa i el Bages 2019 2020 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si No Si

A.23 Donar a conèixer el Banc d’Ajudes Tècniques de la Catalunya Central i d’altres serveis o productes de suport que es poden cedir a les persones que ho necessiten2019 2019 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.24 Crear EAVA del Bages 2020 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No si No Si

A.25 Dur a terme accions sobre el foment del bon tracte en un marc de treball de cooperació entre les comarques de la Catalunya Central2020 2021 Acció Social i Ciutadania Nombre accions Anual 50% No 100% Si

A.26 Liderar políticament i conjuntament amb els ajuntaments la demanda d'ampliació de places públiques de residència i centre de dia2019 2021 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual 33% 66% No 100% Si

A.27 Fer 2 sessions informatives per a professionals 2020 2021 Acció Social i Ciutadania Nombre sessions Anual 1 sessió No 1 sessió Si

A.28 Realitzar mínim 6 píndoles formatives sobre les diversitats de gènere i sexo-afectives, d’origen, funcional, etc. en l’àmbit residencial2019 2021 Acció Social i Ciutadania Nombre píndoles Anual No 2 píndoles Si No 2 píndoles Si No 2 píndoles Si

A.29 Jornada ACP 2020 2020 Acció Social i Ciutadania executat si/no Anual No Si

A.30 Coordinar amb l’actuació “Espais amb tracte” del programa Tracta’m bé la detecció de situacions de soledat 2019 2021 Acció Social i Ciutadania

Nombre de 

convocatòries Anual

2 

convocat

òries

2 

convocatò

ries

2 

convocatò

ries

A.31 Incorporar a la taula de Formació de l'Àrea de Promoció Econòmica la necessitat de generar formació especialitzada 2019 2021

Desenvolupament 

Comarcal executat si/no Anual No Si No Si No Si

A.32 Donar a conèixer el programa "més a prop" per combatre la soledat en l'àmbit rural 2020 2021 Territori i Habitatge executat si/no Anual No Si No Si

valor esperat 2019 valor esperat 2020 valor esperat 2021

L.3.3.                        

Combatre la soledat

EIX.1.              

El Bages, 

una 

comarca 

que 

PROMOU EL 

BON 

TRACTE a 

les 

persones 

grans

EIX.2. 

Donem VEU 

a les 

persones 

grans

EIX.2.          

Un model 

d’ATENCIÓ 

centrada en 

la persona

L.1.1.                                      

La diversitat de les 

persones grans

L.1.2.                                      

La mobilitat de les 

persones grans per la 

comarca

L.1.3.                                      

La tecnologia com a 

millora de la qualitat 

de vida

PLA D'ACTUACIÓ DE LES PERSONES GRANS DEL BAGES 2019-2021

L.2.1.                                   

Els espais de 

participació adaptats a 

les noves demandes

L.2.2.               

L’apoderament de les 

persones grans

L.3.1.                     

Apropem els serveis 

Socials

L.3.2.                                    

El model de 

residències i centres de 

dia

QUADRE DE COMANDAMENT 

 


