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Context local

El 2018 hi ha 

2.087 persones de més de 80 anys 
residents a Viladecans.

La projecció demogràfica preveu que el 2025 
n’hi hagi 4.100. 

Increment continu de persones que viuen soles 
amb manca d’autonomia i sense 
xarxa familiar



Què es vol resoldre

Evitar la solitud i l’aïllament 
de les persones grans que no 
tenen accés als serveis i 
equipaments del municipi.

Facilitar la socialització i 
vinculació amb els Casals de 
Gent Gran i altres recursos 
adients a les seves 
necessitats



Quin procés s’ha seguit

La iniciativa es fonamenta en la participació del 
màxim nombre d’actors implicats, a partir d’una 
aliança que permeti un projecte ambiciós i amb 
recorregut de futur.

En una primera reunió, es va reunir a un grup de 
persones grans de la ciutat per escoltar les seves 
preocupacions, problemes i necessitats.

A la mateixa reunió van participar tècnics i 
professionals de serveis públics, d’entitats 
socials i d’empreses.

En el marc d’un acord entre 
Diputació de Barcelona, 
ECAS i l’Ajuntament de 
Viladecans, el mes 
d’octubre de 2018 es va 
iniciar un procés per definir 
i activar un projecte per 
millorar el benestar de les 
persones grans, 
fonamentalment a 
mantenir i potenciar les 
seves relacions socials i la 
seva autonomia personal.

Reunió persones 
grans + tècnics

Reunió persones grans

Reunió tècnics

Reunió tècnics
Prospecció 
recursos



Context

Reunió amb persones grans, tècnics i professionals



Qui ha intervingut

Casals de persones 
grans de Viladecans

Ciutadans i ciutadanes 
de Viladecans

Sector comercial 
de Viladecans

Gremi d’Hostaleria 
Viladecans



Qui ha intervingut

En el procés de detecció de 
necessitats i de definició del projecte 
estan participant actors del sector 
públic, el sector social, el sector privat 
i el sector universitari.
Sector social i ciutadà
ECAS, Entitats Catalanes d’Acció Social
Caritas
Creu Roja
Acció Contra la Fam (ACH)
Entitats de Gent Gran de Viladecans
Ciutadans atesos pels Serveis Socials 
Bàsics

Institucions i serveis públics
Ajuntament de Viladecans
Diputació de Barcelona
CAPs de Viladecans

Hospital de Viladecans 
Centre Sociosanitari Federica 
Montseny
FP dual de IES Torre Roja
Servei de Teleassistència

Sector empresarial
Tunstell – Televida (Teleassistència)
Accent social-SAD
Gremi d’Hostaleria de Viladecans
Sector comercial Viladecans

Sector tecnològic
Universitat Politècnica de Catalunya
Fundació Viladecans
Fundació I2Cat



En què consisteix el projecte

Creació d’un grup pilot, 
presencial, a partir dels 
esmorzars en companyia 
amb l’objectiu de 
fomentar les relacions 
personals i la 
socialització



Quin impacte s’espera

Accedir a les persones grans que han perdut 
relacions socials degut a viure soles o tenir la 
seva mobilitat reduïda, per pal·liar els 
sentiments de solitud i aïllament,

Millorar l’estat general de salut de les persones 
grans,

Reduir el consum de fàrmacs



Com serà el pilot

Entre els serveis que estén atenent a les persones grans 
del Municipi (Serveis Socials, SAT, SAD, ABS...), es 
detectaran un grup de persones amb indicadors de 
inexistència o poca xarxa social i familiar 

Persones de 65-75 anys i de 75 a 85 anys, es faran dos 
grups

Persones que se senten soles, mancades de xarxa social.

Amb mobilitat i sense trastorn mental.

Que no estiguin fent activitats similars en altres 
projectes.

Selecció 
del grup

Perfils



Com serà el pilot

Recomanacions per prendre bé la medicació (Amb 
personal del ABS)

Exercicis per mantenir-se en forma (Amb una entitat 
esportiva)

Conèixer la història de la ciutat (Amb una entitat cultural)

Aprendre a utilitzar (millor) el mòbil. (Amb alumnes 
voluntaris de l’institut)

En la realització de l’activitat, intervindrien entitats socials, 
esportives, culturals, educatives i altres serveis públics.

Activitats



Com serà el pilot

Esmorzars en companyia, i activitats de dinamització en 
acabar l’esmorzar.
Les activitats de dinamització seran sobre diferents 
aspectes que contribueixin a un envelliment actiu, a 
facilitar eines per interactuar i reforçar les relacions 
socials i a proporcionar estratègies perquè les persones 
aprenguin a “autocuidarse”.

Inicialment es realitzarà en l’Ateneu de Cultura Popular 
Can Batllori, té un bar i una sala polivalent per realitzar 
activitats. Esta previst que les activitats de dinamització 
es realitzen en diferents llocs relacionats amb l’activitat 
com els casals cívics, Institut, centres esportius o altres 
entitats de la ciutat. 

Què 
farem

On ho 
farem



Com serà el pilot

Dinamitzadora del grup: aquesta figura ha de 
mantenir una dinàmica participativa i de motivació 
en el grup, així com coordinar els altres actors que hi 
participin.

Coordinador/a que lideri el projecte a nivell 
institucional, de manera que els acords, processos 
administratius i aliances formals amb totes els parts, 
es facin correctament i en el seu moment.

Recursos materials per implementar el projecto 
(esmorzars, materials per realitzar les activitats...)

Recursos



Idees clau del projecte

Identificar a les persones que es troben en situació de 
solitud i aïllament per:

Oferir un espai de socialització, moments i llocs on establir 
contacte presencial amb altres persones, de forma regular, 
per conversar, saludar, o compartir alguna activitat.

Potenciar els lideratges per aconseguir que els grups dels 
esmorzars agafin dinàmica pròpia, i puguin generar 
relacions personals i funcionament amb la màxima 
autonomia en el futur. 

Es el punt de partida per desenvolupar altres projectes, 
aprofitant els membres del pilot per iniciar projectes com 
el de Vincles

El projecte 
necessita 
començar 
creant una 
comunitat 
real de 
persones en 
contacte 
presencial, i a 
partir 
d’aquest nucli, 
veure 
possibilitats 
d’aplicació a 
tota la ciutat



Idees clau del projecte

Idees Clau del procés de promoció 
d’aliances locals
La dinamització comunitària i suport 
personal, els problemes derivats de la 
vellesa i l’aïllament social no són un 
problema individual. 

Són un afer col·lectiu, i per tant, demana 
una resposta comunitària. 

Cal crear un entorn comunitari, de 
proximitat, que estigui disposat a 
participar en una comunitat de relacions: 
el veïnat de l’escala, els comerços, les 
altres persones grans...

Mantenir les relacions establertes amb 
les diferents Entitats presents en el 
Municipi, aprofitant les sinergies i el 
interès demostrat per treballar junts.

Aprofitar els sabers i els punts de 
confluència amb el treball portat a terme 
amb els ciutadans de Viladecans. 

Treballar per el bé comú aporta més i 
millors resultats

Aquets projecte formarà par del Pla Local 
de solitud, inclòs en el Pla d’Actuació 
Municipal de Viladecans del 2019 – 2023.



Casals de persones 
grans de Viladecans

Ciutadans i ciutadanes 
de Viladecans

Sector comercial 
de Viladecans

Gremi d’Hostaleria 
Viladecans


