
Promoció 
de les 

persones grans 
a Terrassa

 



Terrassa té una població de 224.111 habitants* . El 
22,72%, 50.921 habitants, tenen 60 anys o més: 

   - El 43,78% són homes i el 56,22% són dones. 

    - L’índex d'envelliment és 101,3 i el de   
     sobreenvelliment és 16,4. 

   - L’índex de dependència de les persones grans és  
     de 25,6 sobre l’índex de dependència global.

   - Hi ha 86.367 domicilis. En 27.441, el 31,9%, hi viu
     alguna persona de 65 anys o més.

    - Actualment hi ha 16.262 llars on la totalitat dels   
     seus membres tenen més de 65 anys, 18,9% del  
     total.

DADES DE LA CIUTAT

* Anuari Terrassa 2021



SERVEI DE PROMOCIÓ 
DE LA GENT GRAN

 

La missió del Servei de Promoció de la Gent Gran és 
fomentar polítiques públiques que afavoreixin 
l'envelliment actiu i saludable de les persones grans 
de la ciutat.

L'objectiu, tal i com diu l'OMS, és procurar optimitzar les 
oportunitats de salut, participació i seguretat, per tal 
de millorar la qualitat de vida de les persones a mida 
que envelleixen. 

L'envelliment actiu i saludable tracta d'ampliar 
l'esperança de vida amb bona qualitat per a totes les 
persones, incloent-hi les persones fràgils o que 
necessiten assistència.

Contacte amb el Servei:
Carrer Sant Ildefons, 8 
93 788 33 33 gentgran@terrassa.cat

mailto:gentgran@terrassa.cat


PLEI’T 2030
 

El PLEI'T està estructurat en 4 línies estratègiques:

 1. La contribució social i cultural de les persones grans, el 
seu valor i reconeixement. Envelliment actiu.

2. La cura a les vulnerabilitats de les persones grans.

3. Entorns propicis i favorables. Ciutat propera a totes les 
persones.

4. Comunicació, coneixement i sensibilització.

Aquestes línies recullen 17 objectius generals i 41 
d'específics. Aquests es concreten amb plans d'accions que 
aniran lligats als Plans de Mandat fins al 2030.  

L'actual Pla d’Accions 2022/2023 està lligat al Pla de 
Mandat 2022-2023, amb 150 accions previstes.

El PLEI’T estarà valorat per una Comissió Tècnica Municipal  
i una Comissió de Seguiment.



ESPAI PARTICIPACIÓ i 
RECONEIXEMENT

 
CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

És l'òrgan de participació i consulta des de la 
perspectiva de la ciutadania gran, per aquelles 
qüestions referents a les persones grans de la ciutat.

Hi ha 36 entitats que formen part del Consell, 
majoritàriament són associacions de gent gran dels 
diferents districtes de la ciutat i la FACGG, diferents 
partits polítics i entitats socials com Creu Roja, 
Fundació La Pedrera, Caritas, Llibre de la Vida, Marea 
Pensionista, etc.

El Consell Municipal de la Gent Gran es reuneix 
normalment dos o tres l’any en sessions plenàries.

RECONEIXEMENT

- Centenaris 
- Llibres Humans



ESPAI PARTICIPACIÓ i 
RECONEIXEMENT

 
SUPORT A LES ENTITATS DE GENT GRAN

- Donant suport econòmic en forma de subvencions.
- Donant suport tècnic en la gestió.
- Fent difusió de les seves activitats i facilitant informació.
- Donant suport en l’organització de les seves activitats    
  (com per exemple la Fira Gran).

ACOMPANYAMENT A LES RESIDÈNCIES DE LES 
PERSONES GRANS

Des del Servei es vol treballar per l’obertura de les 
residències a la comunitat i que la ciutadania pugui veure-
les amb altres ulls. Per això, es fa seguiment de les 
residències de la ciutat i acompanyament en aquests 
moments complicats. 



OFICINA D’INFORMACIÓ 
A LA GENT GRAN

1) Espai on rebre informació respecte envelliment 
actiu per conèixer l’oferta d’activitats i espais de 
lleure a la ciutat.

2) Espai de suport i acompanyament si cal adreçar-
se a un altre servei o administració, i seguiment de la 
derivació.

3) Xerrades informatives d'interès general detectat 
des del servei.

4) Font d'informació que permet conèixer les 
necessitats que expressen les persones grans de 
la ciutat.

5) Acompanyament i suport a les persones grans per 
a la recerca d’informació i gestions que s’han de 
fer telemàticament (com per exemple demanar cites 
prèvies).

Contacte: 93 739 70 00 o informacio.gentgran@terrassa.cat
Horaris d’atenció: Amb cita prèvia de dilluns a divendres de 9 a 13h i dimecres de 16 a 18h
Adreça: Carrer Sant Leopold, 33

mailto:informacio.gentgran@terrassa.cat


ENVELLIMENT 
ACTIU I SALUDABLE

Projectes actuals:

•  Casal Anna Murià

•  Activa el + 60 al WhatsApp

•  Viure la Natura

•  Diploma Universitari +55

•  Jocs esportius Residències

•  En Bici Sense Edat

•  Festa de la Gent Gran

•  Activitats Físiques/Esportives: Mou-te

•  Club Natació Terrassa



CASAL ANNA MURIÀ
El Casal promou l'envelliment actiu de les persones de 
60 anys o més de la ciutat. Té una oferta trimestral de 
cursos i tallers. A més l'equipament disposa de pista 
de petanca i tennis taula, sala de lectura amb premsa 
diària, biblioteca i vàries sales on fer altres activitats. 

Dins del Casal hi ha una Associació de Gent Gran 
Casal Anna Murià que també ofereix activitats. 

El Casal també disposa d'un servei de bar restaurant 
Telers que, gestionat per Prodis, és un projecte 
d'inclusió sociolaboral, de relacions intergeneracionals, i 
de visibilització de persones amb capacitats diverses 
amb la ciutadania.

 

Per  a més informació i inscripcions: 

Carrer Sant Ildefons, 8                           

93 788 33 33



ACTIVA EL + 60

L'Activa el +60 és un programa de difusió per a 
persones de 60 anys o més de tot tipus d'activitats que 
es fan a Terrassa, per a tota la ciutadania. Aquesta 
difusió es realitza a través de missatges via WhatsApp.

Actualment ja hi ha més de 1.000 persones apuntades.

L'Activa el +60 ofereix la possibilitat a les persones 
participants de triar rebre la informació en català i 
castellà.

Per apuntar-se: 

Trucar al 606 45 71 40 (de dilluns a dijous de 9h. a 13h.) 

https://www.terrassa.cat/activa-el-60

https://www.terrassa.cat/activa-el-60


PREVENCIÓ DEL 
MALTRACTAMENT

El maltractament és una realitat especialment per les 
persones grans vulnerables amb edats avançades, que 
és poc reconeguda i molt oculta socialment. 

L'Ajuntament de Terrassa va liderar el 2018 la creació 
d'una Taula Tècnica contra els Maltractaments a les 
Persones Grans que va crear una Guia local per fer 
front als maltractaments (presentada el 2019).

Aquest 2022 es preveu que tots es pugui implementar 
una proposta de circuit protocol·litzat d'aquesta guia 
amb unes eines de treball unificades. 

També es preveu fer formacions específiques i impulsar 
una campanya de sensibilització ciutadana.



PROJECTES 
INTERGENERACIONALS

Els projectes intergeneracionals neixen com una 
necessitat de propiciar l'acostament entre 
persones de diferents generacions i són molt 
enriquidors

Actualment, els projectes que hi ha vigents són:

•  Cicle de Cinema Intergeneracional.

•  Projecte educatiu d’aprenentatge i servei amb   
  l'escola d'Educació Especial Crespinell.

•  Conviure en un món de diferències.



SOLITUD NO VOLGUDA
L'abordatge que es fa com a ciutat de la solitud no 
volguda es conceptualitza de forma conjunta amb el 
Servei d'Autonomia Personal i amb Serveis Socials.

Els actuals projectes que s’estan duent a terme a la 
ciutat són:

Districte 1: Sempre Acompanyats 

Districte 2: T’Activa i A-Porta

Districte 3: Lligams

Districte 4: Sempre Acompanyats 

Districte 5: Goel

Districte 6: Goel

Districte 7: Acabant de lligar proposta per a la tardor’22



SENSIBILITZACIÓ
És important la conscienciació respecte la situació de la 
realitat diversitat de les persones grans, així com els 
prejudicis per qüestions d’edat. Aquest fet és clau per 
mostrar que la vellesa és una oportunitat privilegiada 
per poder aprofitar i compartir reconeixement al seu 
valor. Aquests són els projectes vigents:

1. Dies internacionals:
  29 d'abril Dia Europeu de Solidaritat entre Generacions.
  15 de Juny Dia Mundial de la Presa de Conscienciació de     

 l'Abús i Maltractament en la Vellesa.
  01 d'octubre Dia Internacional de les Persones Grans.
  10 de desembre Dia dels Drets Humans.

2. Guia Inclusiva de Comunicació

3. Campanyes de comunicació

4. Accions transversals amb altres serveis 

(Polítiques de gènere, Ciutadania, LGTBI, Capacitats Diverses, 
etc.)



DISTRICTE 7



DISTRICTE 7  Persones grans i entitats
Hi ha 1.599 persones grans (65 anys o més) 

representen el 17,8% de les persones del districte 

(8.963 persones).

En el districte hi ha 3.162 domicilis, dels quals en 1.066 

hi ha algun membre més gran de 65 anys, i en 547 ho 

són tots (17,3%). 

Casals, Centres Cívics i Associacions de Gent Gran:    

• Casal Cívic Can Parellada (Municipal) Dintre hi ha el 
Club de Jubilados y Pensionistas de Can Parellada

• Local Cívic de les Fonts (Municipal) A dintre hi ha La 
Llar de la Gent Gran de les Fonts

Residències i Centres de dia al Districte: 

Centre Geriàtric Sant Pere de les Fonts, Residència i 

Centre de Dia La Llar de l’Àvia Maria, Residència i 

Centre de Dia Sant Jordi, Residència Llar Roser.

.

..
..

.

.Casals i Centres Cívics

.Residències

..

.Centres de Dia



DISTRICTE  7
Persones grans i projectes

L’Oficina d’Informació de la Gent Gran ha atès durant el 

2021 a 23 persones grans d’aquest districte, representen 

el 2,6% de les atencions fetes (901).

El 2021 es van apuntar 13 de a l’Activa el +60, 9

dones i 4 homes. Representen el 1,7% de les persones 

Apuntades (746).

En relació a la Solitud No Volguda, es preveu acabar 

l’any amb un projecte pilot que s’està acabant de lligar amb 

Proposta d’inici per a la tardor’22



Moltes 
gràcies 
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