
Moció que presenta ERC-MES per al disseny i implantació del programa Girona+80 

Gràcies als avenços científics i a l’augment de l’esperança de vida, la nostra societat s’està 

envellint de forma progressiva. Nombrosos són els estudis que projecten una estructura 

poblacional on el pes de les persones de més de 65 anys serà cada vegada més elevat. 

En els darrers anys ja ho hem pogut veure a la nostra ciutat: hem passat d’una taxa de 

gent gran del 13’71% (2005) al 15’25% (2015), segons l’IDESCAT. 

Malgrat estar per sota de la mitjana catalana (18’47%), és evident que Girona també 

s’enfronta a aquest repte demogràfic. La ciutat ha d’estar preparada per donar-hi 

respostes. Tot i que el col·lectiu de persones de més de 65 anys és molt heterogeni i 

requereix de respostes diferents i adequades a cada perfil, nosaltres volem incidir 

específicament en aquelles persones més vulnerables. 

Estem parlant, bàsicament, de les persones de més de 80 anys amb pocs recursos i que 

viuen soles. Poblacionalment, en aquest cas, Girona presenta un índex de 

sobreenvelliment (17’2%) més elevat que la mitjana catalana (16’1%). També sabem que 

el nombre absolut de persones de més de 80 anys que viuen soles és 1.739, i que un 80% 

d’aquestes són dones. 

Cal ara, doncs, actuar-hi. Una societat que camina trepitjant el sòl de la solidaritat i de la 

recerca del benestar col·lectiu no pot abandonar a les persones més vulnerables, en 

aquest cas, a la seva gent gran. La Girona que volem és la que té en compte i treballa per 

a què la gent gran estigui bé, i gaudeixi el màxim confort possible. 

En aquest sentit, volem proposar no només un nou programa d’acció social sinó també 

una nova mirada. Som conscients que els serveis socials de l’Ajuntament fan una gran 

tasca al servei dels més vulnerables, i concretament també en favor del perfil que aquí ens 

ocupa. Tanmateix, tenim la responsabilitat d’adaptar els recursos a les necessitats de la 

gent gran i no a l’inversa. 

Creiem que hem de passar d’un model basat en l’oferta i en la implantació i tramitació dels 

serveis que vénen fixats per Llei, a un altre que tingui en compte les demandes concretes 

de cada persona gran. Cal un exercici precís d’acupuntura social: sortir al carrer i 

investigar què necessita aquell avi o àvia, amb noms i cognoms. Estem parlant d’un model 

d’atenció centrada en la persona. 

Proposem, en primer terme, assegurar que es fa una total detecció i anàlisi social de les 

persones de més de 80 anys que viuen soles, així com de les seves necessitats. Volem 

saber, per exemple, a quants avis o àvies els costa fer front al lloguer, l’aigua o la llum, 

quants tenen referents familiars propers o en quins casos caldria adaptar algun dels 

serveis per garantir aquesta atenció centrada en la persona que demandem.  

Aquesta intervenció també podrà servir per descobrir situacions de fragilitat que avui no 

coneixem, i actuar-hi de forma decidida. Estem parlant, per exemple, de possibles casos 

d’abusos o maltractaments, episodis que poden passar desapercebuts, i que són molt 



difícils de detectar a menys que es realitzi una tasca específica en la línia del que aquí es 

proposa. 

Per últim, volem que s’estudiï també la implantació de la figura de l’assistent personal per a 

la gent gran, que realitza tasques de mentoratge de persones grans que viuen 

autònomament. El nostre objectiu és que hom pugui envellir tal i com s’ha viscut, en la 

mesura en què això sigui possible. També, en aquesta línia, que pugui envellir a casa 

seva. 

Per tot l’exposat, proposem al Ple de l’Ajuntament de Girona l’adopció dels següents 

ACORDS: 

1. Compromís de vetllar pel benestar i la dignitat de les persones grans de Girona en 

situacions de vulnerabilitat. 

2. Disseny i implantació del programa Girona+80, amb l’objectiu de detectar i 

d’abordar les problemàtiques de les persones majors de 80 anys que viuen soles, 

amb pocs recursos i/o en situacions emocionalment fràgils. 

3. Estudiar la implantació de la figura de l’assistent personal per a la gent gran. 

4. Habilitar les partides pressupostàries necessàries per dur a terme aquests accions, 

així com la seva calendarització. 

 

 

 

 

 

 

Maria Mercè Roca i Perich 

Portaveu ERC-MES 

 

Girona, a 6 de febrer de 2017 



La sra. Maria Mercè Roca i Perich, amb DNI ....     ..., en nom i representació del grup 

municipal d’ERC-MES, SOL·LICITA que s’incorporin les següents esmenes a la moció 

presentada pel grup “per al disseny i implantació del programa Girona+80”, registrada 

formalment en data de 6 de febrer de 2017. 

 

1. Introducció del següent text en la part expositiva de la moció, concretament 

després del 8è paràgraf: “Alhora, volem recollir també tot el que s’està fent en 

aquest sentit des d’algunes entitats gironines i des del propi Consistori, accions 

que volem anar ampliant progressivament. Totes elles s’haurien d’incloure en el 

programa Girona+80. Estem parlant del programa sempre acompanyats de l’Obra 

Social La Caixa, Creu Roja i l’Ajuntament, concretament al Barri Vell i Mercadal, 

que està beneficiant a 42 usuaris. O el programa RADARS, de prevenció de 

l’aïllament en les persones grans, o també el projecte FAR, que es va presentar a 

la nostra ciutat el passat 15 de desembre, i que va en la mateixa línia”. 

 

2. Modificació del punt 2n dels acords, que quedaria redactat de la següent manera: 

“Aglutinar sota el programa Girona+80 les accions ja existents -RADARS, projecte 

FAR i sempre acompanyats- que han de permetre detectar i d’abordar les 

problemàtiques de les persones majors de 80 anys que viuen soles, amb pocs 

recursos i/o en situacions emocionalment fràgils. Aquest programa anirà 

incorporant les accions que vagi coordinant l’Ajuntament de forma progressiva”. 

3. Modificació del punt 3r dels acords, que quedaria així: “Iniciar la planificació perquè 

durant el 2017 es pugui incloure la figura de l’assistent personal per a la gent gran”. 

4. Supressió del punt 4t dels acords. 

 

 

Maria Mercè Roca i Perich 

Portaveu ERC-MES 

 

Girona, a 10 de febrer del 2017 

 

 


