Regidoria de Gent Gran

Acta de la reunió telemàtica de la Mesa de la Gent Gran
Plataforma: Zoom
Data: 10 de desembre de 2020.
Inici: 11 h. Final: 12.15 h.
Assistents: August Rocafull i Antonio Alba de l’Associació Gent Gran L’Esplai
La Caixa; Txell Sánchez, coordinadora d’Esplais de la Fundació La Caixa;
Esperanza Artero, Fundació Amics de la Gent Gran; Albert Sanabra, Aula
d’Extensió Universitària de la Gent Gran; Àngels Pubill, Compex; Mari Fe Molano
i Llorenç Guasch, Col·lectiu Iaioflautes i Marea Pensionista Garraf; Blanca
Segols, Gent Gran de la Mar; Josep Vivanco Federació Associació de Veïns,
Montse Lleó, directora Casal Municipal de la Gent Gran; Griselda Castelló, Cap
Participació, Cooperació i Gent Gran, Rosa Mansilla, tècnica de la Regidoria de
la Gent Gran.
S’excusen: Manuel Sola, Unió Jubilats UGT; Christian Jousseaume, Grup de
Jubilats CCOO; M. Rosa Márquez, Associació Cal Pallissa, i Pepa Gascon, Grup
de Dones amb Memòria.
Ordre del dia:
1.
2.

Explicació, per part de la representant de la Mesa de la Gent Gran a la
Comissió Especial Municipal model d’atenció a la dependència i a la gent
gran
Precs i preguntes

Desenvolupament:
- Salutació i Presentació dels membres nous de la Mesa.
- Explicació, per part de la representant de la Mesa de la Gent Gran a la
Comissió Especial Municipal sobre el model d’atenció a la dependència i a
la gent gran.
S’explica que el motiu d’aquesta trobada és que per part de la Mari Fe Molano,
membre del col·lectiu Iaioflautes i Marea Pensionista Garraf; i representant de la
Mesa de Gent Gran designada per aquesta a la darrera reunió de 22 de juliol,
per tal d’assistir a la Comissió Especial Municipal sobre el model d’atenció a la
dependència i a la gent gran, avui ens expliqui el desenvolupament de les
reunions de l’esmentada comissió d’investigació.
La Mari Fe Molano explica:
 S’han realitzat aproximadament unes deu reunions, encara en queden per
tal d’elaborar un document de conclusions.
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El treball de la comissió és molt interessant. Aquesta està formada per
persones tècniques (professionals de salut i de l’àmbit social) i polítiques.
Està centrada en la Plataforma i el Servei d’Assistència Domiciliaria (SAD)
ja que depenen d’Assistència Integral Social i Sanitària (AISSA),
Organisme municipal orientat a l'assistència i serveis socials en
dependència, manca d'autonomia personal i vulnerabilitat social.
Hi ha voluntat de millora per tal d’esmenar errors ocorreguts duran el
confinament i la pandèmia covid-19 en aquest espai, concretament la
Residències Josepets i el Servei d’Assistència Domiciliaria (SAD).
Es proposa:
- Millora de la formació i condicions laborals de les persones
treballadores.
- Millora del conveni laboral: millorar salari, formació i qualitat d’hores
d’atenció ja que aquest darrer aspecte crea situació d’angoixa per
part dels treballadores
- Millorar la comunicació famílies i SAD, com canvis de personal
sense tenir-ne coneixement les famílies.
- Hi ha voluntat de millorar la gestió i atenció a les persones grans
de la manera més adequada i més individualitzada possible.
- Millorar la comunicació entre familiars de les persones usuàries de
les dues institucions (residència i SAD) .
- Perfilar un nou model basat en l’atenció centrada en les persones.
- Elaboració document de conclusions que ja ens passarà
- Aquests canvis van d’acord amb els canvis que es promouen, a
nivell de Catalunya, per esmenar i millorar la situació de les
residències i sobretot crear nou model d’atenció que es centri en
les persones. Basat en: com volem que s’atengui a les persones ?

Per part de Llorenç Guasch, Col·lectiu Iaioflautes i Marea Pensionista Garraf, es
manifesta que per tant hi ha la voluntat de gestionar millor aquests espais. La
precarietat laboral, la manca de personal i la càrrega de treball són efectes de
tots els recursos que no s’ha destinat a la sanitat pública i ara ens passa factura.
La Griselda Castelló, proposa convidar, a la propera reunió del mes de gener, a
persones tècniques d’Acció Social de l’Ajuntament que formen part de l’Equip de
Dependència per tal que expliquin com ha afectat aquesta situació i com atenen
a les persones grans que ho necessiten.
3. Preguntes i explicacions per part assistents:
- Es pregunta sobre la situació de Casals i activitats de Gent Gran. Es respon
que es segueixen les directrius del Pla territorial de protecció civil de Catalunya
PROCICAT, i ara per ara no es poden realitzar activitats que no estiguin
classificades com a essencials, per això els casals estan tancats. Actualment
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només es pot realitzar com a servei essencial el servei podologia, amb cita
prèvia. S’explica que habitualment ens reunim una comissió formada per
tècniques del departament de Salut, Participació Ciutadana i Gent Gran i
Protecció civil per tal de tractar temes com el desenvolupament de les
restriccions i quines activitats es poden realitzar en cada moment als
equipaments municipals.
- La Griselda Castelló, explica les accions que s’han realitzat des de la Regidoria
de Gent Gran. Amb la declaració de l’estat d’alarma, davant la greu crisi sanitària
provocada per la Covid-19 es va adoptar un conjunt de mesures urgents per
garantir l’atenció a les persones més vulnerables, entre elles les persones grans,
les quals s’han vist especialment afectades per aquesta situació no només a
nivell de salut, sinó també per l’angoixa i la por que l’experiència del confinament
els hi podia provocar, especialment si viuen soles. Per tot plegat, duran els
mesos de març i abril passats es van realitzar trucades a les prop de 4.000
persones entre 70 i 80 anys que consta que viuen soles, amb l'objectiu de
detectar si poden tenir alguna necessitat arran de l'aïllament causat per l'estat
d'alarma pel coronavirus.
Actualment, arrel de la segona onada de la Covid-19 hem reprès la mesura de
trucar a les persones grans de la ciutat. Des del 17 de novembre s’ha trucat a
4.000 persones de 75 i més anys empadronades a Vilanova i la Geltrú, d’un llistat
de 6.495 persones. Sempre i quan el telèfon del padró estigui actualitzat i no
sigui erroni. L’objectiu de les trucades és esbrinar si la persona disposa de xarxa
de suport: família, amistat, veïnat... si el podem ajudar, recordar que poden
trucar a l’ajuntament per a qualsevol informació i si és el cas la derivació a les
persones professionals de la Regidoria d’Acció Social.
- La Mari Fe Molano, de Iaoflauates i Marea Pensionista Garraf, explica que ella
ha col·laborat també fent trucades a les persones grans, ja que forma part del
projecte radars de l'ajuntament de Barcelona.
- La Griselda Castelló explica que duran el confinament, arrel de les primeres
trucades a la gent gran, es va detectar la necessitat d’acompanyament telefònic
per combatre l’aïllament i solitud. Per aquest motiu, ara estem iniciant un
projecte de suport emocional. Des de l’ Oficina d’entitats s’iniciaria una
campanya de voluntariat. Ja us anirem informant sobre aquest projecte.
- L’Albert Sanabra, de l’Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran, explica
que donada la situació actual i per tal d’evitar situacions de risc i amb la voluntat
de seguir oferint les habituals conferències. Han canviat el format de les seva
activitat de les conferències Conjuntament amb Canal Blau Televisió han
elaborat una nova proposta. El mes de gener 2021 es realitzaran dues xerrades
gravades que s’emetran per Canal Blau.. Més informació la podreu trobar al web
de l’entitat.
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- La Txell Sánchez, Coordinadora Esplais de la Fundació La Caixa, explica que
és referent d’altres projectes a comarques de Tarragona i comenta que a Reus
enguany per Nadal, amb Amics de la Gent Gran per pal·liar solitud, s’enviaran
postals de felicitació de les festes a les persones grans.
- Esperanza Artero, de la Fundació Amics de la Gent Gran de Vilanova i la Geltrú,
comenta que enguany les persones grans que atenen rebran un obsequi i una
felicitació de Nadal.
- La Griselda Castelló, explica com a novetat d’enguany s’està realitzant un vídeo
de felicitació de les festes dels infants d’escoles de la ciutat, de 4rt i 5è de
primària. Aquest vídeo estarà adreçat a les persones que viuen a les residències
de la ciutat. Aquest treball s’elabora en el marc del programa Missives entre
generacions Aquest programa intergeneracional, des dels seus inicis, te com
objectiu afavorir la relació entre persones de diferents generacions per enriquir
la convivència i potenciar la solidaritat entre dos mons bens diferents que sovint
no s’interrelacionen. Enguany, a conseqüència de la greu situació en la qual ens
veiem immersos els infants no podran visitar les residències per això se’ls vol fer
arribar el seu suport i reconeixement en aquestes festes de Nadal mitjançant
aquesta gravació que també inclou la felicitació de l’alcaldessa.

Per cloure s’acorda:
- Convidar a la propera reunió del mes de Gener a persones tècniques d’Acció
Social de l’Ajuntament, que formen part de l’Equip de Dependència, per tal que
ens expliquin les accions que es realitzen vers les persones grans que atenen.
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