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Informe Terrassa Ciutat Amiga de les persones Grans 2019

ANTECEDENTS

El  Pla d’Acció Ciutat Amiga de la Gent Gran, és un programa d’abast mundial,

impulsat per la OMS, que engloba el concepte d’envelliment actiu i promou l’anàlisi

de la  vida de les persones grans.  El  projecte requereix  de la participació de les

persones grans i dels governs locals. Basa la participació de les persones grans en

el diagnòstic de les condicions de la ciutat i en les fases posteriors del disseny i la

implementació del pla d’acció. D’altra banda, el projecte requereix el compromís del

govern local tant pel que fa a la planificació dels serveis municipals tenint en compte

el col·lectiu de gent gran, com per la seva funció com a promotor i impulsor de la

cooperació amb organitzacions de tot tipus vinculades a la gent gran. 

Terrassa forma part  de la  xarxa mundial  de les ciutats amigues  on ja  s’han

adherit moltes ciutats del món.  La Junta de Govern de l'Ajuntament de Terrassa, va

aprovar,  el  novembre de 2012,  la  integració  de  Terrassa a  la  Xarxa de Ciutats

Amigables amb la Gent Gran de l'Organització Mundial de la Salut. Un nou projecte

que va permetre a la ciutat, no només avaluar les condicions  d'amigabilitat per la

gent gran en diversos àmbits (espai públic, habitatge, servei socials, participació...),

si no també establir propostes d'accions per millorar la seva amigabilitat alhora que

aprofitar el potencial que les persones grans ofereixen. 

A Terrassa, l’abordatge de la promoció de la gent gran des del Servei de Promoció

de la Gent Gran dels darrers anys, s’ha sustentat en el Pla Ciutat Amiga de la Gent

Gran, a partir d’una  diagnosi al 2014 i un  pla d’actuació de quatre anys, 2015-

2018, del que s’han desenvolupat  55 accions i que s’estructura en vuit dimensions: 

1. Participació social i cívica

2. Mobilitat i transport

3. Accessibilitat i ús dels espais públics i privats
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4. Habitatge

5. Serveis socials i de salut

6. Relacions de suport i ajuda mútua

7. Respecte, desigualtats i condicions d’inclusió

8. Comunicació i informació.

Al  2018  té  lloc l'avaluació de  les  accions  dutes  a  terme  per  diferents  serveis

municipals  del  Pla  d’Acció  2015-2018 del  projecte  Terrassa  Ciutat  Amiga  de  les

Persones Grans. 

TERRASSA, CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS 2019

Amb aquesta avaluació l’OMS  dóna el segell de ciutat amigable de les persones

grans,  i  ofereix  la  possibilitat  de  continuar  amb  un  nou  Pla  d’acció  de  4  anys.

Terrassa aprofita l’avaluació del Pla Ciutat Amiga de les persones grans com a punt

de partida per treballar un Pla Estratègic * de ciutat  per a les persones grans que

permetrà  identificar  les  necessitats  actuals  per  tal  de  continuar  fent  accions  ja

recollides al pla anterior vàlides, com aquelles pendents que encara es consideren

necessàries, a més d’incorporar noves fites amb la mirada posada en el 2030.

A partir  de l’any  2019 i amb el vist  i  plau de l’IMSERSO (Instituto de Mayores y

Servicios Sociales), que és qui fa de mediador entre les ciutats participants i l’OMS,

Terrassa  es  compromet  a  continuar  activa  en  el  projecte  i  realitzar  dues

accions amigables ver les persones grans que es compartiran dins de la xarxa

de ciutats amigues de les persones grans del mon. 

L’any  2019  aquestes  accions  han  estat:  "Taller  Records  de  tota  una  Vida"  i

"Conviure en un Món de Diferències".

*  Realitzat  diagnòstic.  Aturat  pendent  incorporació  tècnic/a  al  Servei  per  desenvolupar  la  part

participativa i presentació al Ple Municipal.
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Taller Records de tota una vida

El  “Taller Records de tota una Vida” és una proposta d’estimulació cognitiva que

ajuda a la gent gran a recordar, de manera natural, experiències passades amb la

finalitat  d’ajudar  a  estimular  la  seva  capacitat  d’autoreconeixement  alhora  que

contribueix a mantenir la seva identitat i a rememorar el que va passar en la seva

vida. 

La finalitat del Taller és induir a les persones participants cap a la seva memòria

emocional i propiciar-ne els records personals positius. D’aquesta manera, el que es

pretén és afavorir l’àmbit psicològic, sòcio-relacional i  emocional dels participants,

amb la cerca la potenciació del relat d’esdeveniments de les seves vides, les seves

anècdotes i moments significatius, per tal d’aconseguir el plaer o la satisfacció de

reviure aquests records. 

Aquest és un taller de 4,50h repartides en tres sessions de 1,5 en dies diferents.

S’ha  realitzat  al  districte  2  i  4  amb  el  Club  de  la  Gent  Gran  del  Districte  4  i  l

´Associació Gent Gran del Districte II.

Conviure en un món de diferencies

Es una activitat d'educació en valors  dinamitzada per persones amb discapacitat

intel·lectual  i  persones  grans  que  te  per  objectiu   reivindicar  una  societat  més

tolerant, diversa i respectuosa amb els drets de tothom.

El que es pretén es que els infants aprenguin a conviure en un món de diversitat on

totes i tots hi aportem les nostres experiències i capacitats i poder reflexionar cap el

món que volem viure.
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Els seus objectius son:

 Treballar valors com la tolerància, solidaritat, respecte i acceptació.

 Aprendre a respectar les persones amb les seves diferències.

 Canviar la visió vers l'envelliment i la persona amb capacitats diverses.

Està impulsada pels Serveis Municipals de Capacitats Diverses i de Promoció de la

Gent Gran (Casal Anna Murià) i la Fundació Privada Amat Roumens (FUPAR) i per a

la seva realització compta com a recurs amb il·lustracions de gran format de l'artista

Joan Turu.

S'adreça a alumnes de cicle mitjà i superior d'educació primària, (des de 3r a 6è de

primària).

L'activitat es realitza els dimecres de 10 a 11:30h, de manera quinzenal a partir del

segon trimestre del curs.

El lloc de realització el el Claustre del Covent de Sant Francesc.
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