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Nova legislatura al Consell Comarcal i al Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat  

objectius que ens marquem per al 
2016. 
 
Ens trobem en un context 
socioeconòmic molt complex on és 
indispensable que des de les 
institucions treballem per garantir 
una sortida igualitària de la crisi. 
Hem de continuar escoltant la veu 
de la gent gran, un dels col·lectius 
més vulnerables de la nostra 
societat, i hem de garantir la seva 
presència a l’agenda política. 
 
Un altre dels objectius del Consell 
Consultiu per al 2016 és el de 
promoure el debat i aprovació al 
Parlament de Catalunya d’una Llei 
de Gent Gran. Una llei que 
reconegui els drets de les persones 
grans i contempli les seves 
necessitats específiques, en la línia 
de les ja aprovades amb gran 
consens en àmbits com infància o 
joventut. I també una reivindicació 
històrica de la gent gran, que ha de 
veure massa sovint com els seus 
drets i necessitats queden diluïts 
entre normatives. Val la pena 
assenyalar que en 10 anys, més del 
21% de la població del Baix 
Llobregat tindrà més de 65 anys. 
 

 
Amb l’inici d’una nova legislatura al 
Consell Comarcal arriben noves 
propostes, noves il·lusions i sobretot 
nous reptes que, des del Consell 
Consultiu de la Gent Gran 
entomarem amb força. Al 2015 s’han 
complert 20 anys de la creació 
d’aquest Consell Consultiu. Des de 
llavors, han estat moltes les 
delegades i delegats que, en 
representació de la gent gran de 
cada municipi, han aportat el seu 
compromís i la seva saviesa en 
aquest espai de deliberació i de 
reivindicació per la millora de qualitat 
de vida de la gent gran. 

Vull donar les gràcies a les dones i 
homes que han participat durant 
aquests anys en el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat, i que han treballat pel 
benestar social, no solament de la 
gent gran, sinó del a ciutadania en 
general. 
 
L’assemblea anual del Consell, 
celebrada al desembre, aprovà els 
quatre dictàmens elaborats 
enguany per les comissions de 
treball:  
 
1. Polítiques socials d’habitatge, per 
un habitatge digne. 
2. Mobilitat, transport i gent gran. 
3. Oficines de farmàcia al Baix 
Llobregat. 
4. Serveis residencials i d’atenció a 
la gent gran al Baix Llobregat. 
 
Donar continuïtat a aquests 
dictàmens, demanar el recolzament 
dels ajuntaments de la comarca a 
les reivindicacions del Consell 
Consultiu mitjançant l’aprovació de 
mocions als corresponents plenaris, 
així com la implicació i col·laboració 
d’altres administracions, 
organismes i entitats, és un dels 

Pàg i Pàgi na 1 
Núm 8,  Dese 

Núm.  9,  gener 2016 

Vicky Castellanos Núñez 
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La Comissió A ha centrat la seva 
tasca durant el 2015 principalment 
en dos àmbits: l’habitatge digne i la 
mobilitat. Fruit d’aquests treballs, 
l’Assemblea del Consell Consultiu de 
la Gent Gran va aprovar el passat 
desembre dos dictàmens. 
P o l í t i q u e s  s o c i a l s  

d ’ h a b i t a t g e ,  p e r  u n  

h a b i t a t g e  d i g n e  

Una de les problemàtiques socials 
més greus derivades de la situació 
econòmica i social dels darrers anys, 
ha estat la dificultat de moltes 
famílies per a poder fer front al 
pagament dels seus habitatges. 
Aquesta situació persisteix, tot i la 
insistència des d’alguns àmbits en 
anunciar la fi de la crisi econòmica. 
L’any 2013, el 10,3% de la població 
espanyola dedicava més del 40% 
dels seus ingressos a l’allotjament. 
En el cas dels habitatges de lloguer 
aquest percentatge s’incrementà fins 
el 42,3%, front el 25,6% de mitjana 
de l’Europa dels 15. Aplicant aquesta 
ràtio a Catalunya, podríem afirmar 
que prop de 300.000 llars llogateres 
(850.000 persones) suporten 
sobreesforç pel seu habitatge.  
El dret a un habitatge digne està 

contemplat àmpliament a la 
normativa vigent:  

 Constitució Espanyola, art. 47, 
“Todos los españoles tienen 
derecho a disfrutar de una 
vivienda digna y adecuada”. 

 A Catalunya, la Llei 18/2007, de 
28 de desembre, del dret a 
l’habitatge, diu “el dret a 
l’habitatge s’entén com el dret de 
tota persona a accedir a un 
habitatge digne que sigui 
adequat, en les diverses 

 Incloure el cost de l’habitatge a 
l’hora de calcular índexs de 
pobresa, ajuts, etc. Es tracta 
d’un factor determinant en 
termes de risc de vulnerabilitat i 
exclusió social, sobretot de 
determinats col·lectius com per 
exemple les persones grans. 

 Començar el procés d’elaboració 
d’una llei de Gent Gran, que 
contempli, entre d’altres, els 
dret de les persones grans a 
accedir a un habitatge digne i 
adaptat a les seves necessitats. 

 Crear, mantenir i reforçar els 
instruments per evitar que més 
famílies perdin el seu habitatge. 

 És necessari augmentar de 
manera urgent i significativa el 
parc d’habitatge públic i/o de 
lloguer social als municipis, 
reservant sempre una quota 
d’habitatges per al col·lectiu de 
les persones grans. 

 En aquest sentit, s’assenyala la 
responsabilitat social i la 
prestació de serveis d’interès 
general de les entitats 
financeres per a que acordin 
amb els poder públics la cessió 
o lloguer social d’habitatges de 
la seva propietat. 

 Reforç i creació d’ajuts per a 
l’adaptació dels habitatges a les 
necessitats de mobilitat i 
accessibilitat de la gent gran. 

 El dret a un habitatge digne fa 
referència també a que es pugui 
dotar dels serveis bàsics, com 
ara l’aigua, l’electricitat o el 
gas, a uns preus que siguin 
raonables i assequibles per a les 
persones. Assenyalem la 
responsabilitat social de les 
empreses subministradores pel 
caràcter social i de primera 
necessitat de l’activitat que 
desenvolupen. 

 És imprescindible evitar talls de 
subministraments a col·lectius 
vulnerables i en períodes 
hivernals. 

 
Enllaç al dictamen complet. 

etapes de la vida de 
cadascú, a la situació familiar, 
econòmica i social i a la 
capacitat funcional”. 

Així com el dret a pensions dignes i 
adequades: 

 Constitució Espanyola, art. 50, 
“Los poderes públicos 
garantizarán, mediante 
pensiones adecuadas y 
periódicamente actualizadas, la 
suficiencia económica a los 
ciudadanos durante la tercera 
edad. Asimismo, y con 
independencia de las 
obligaciones familiares, 
promoverán su bienestar 
mediante un sistema de 
servicios sociales que atenderán 
sus problemas específicos de 
salud, vivienda, cultura y ocio”. 

Tot i així, des del Consell Consultiu 
de la Gent Gran del Baix Llobregat 
continuem reivindicant la 
necessitat d’una llei de Gent 
Gran, que permeti garantir drets i 
deures que sovint es dilueixen 
entre diferents normatives. Altres 
col·lectius com joventut o infància 
ja disposen de lleis específiques 
aprovades amb gran consens al 
Parlament.  
És responsabilitat dels poders 
públics garantir l’accés a un 
habitatge digne, i són necessàries 
polítiques que garanteixin que 
tothom pugui fer front al pagament 
del seu habitatge. 
Cal assenyalar la responsabilitat 
social i la prestació de serveis 
d’interès general de les entitats 
financeres, i també de les 
empreses subministradores de 
serveis bàsics, pel caràcter social i 
de primera necessitat de l’activitat 
que desenvolupen. 
Reivindicacions: 

 Són necessàries polítiques 
públiques que adaptin el cost de 
l’habitatge als ingressos de les 
persones i famílies que hi viuen. 
Quan aquests ingressos són 
baixos, com per exemple en el 
cas d’algunes pensions de 
jubilació, es multiplica el risc de 
caure en la pobresa i l’exclusió 
social.  
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M o b i l i t a t ,  t r a n s p o r t  i  

g e n t  g r a n  

La comarca del Baix Llobregat és la 
segona comarca més poblada de 
Catalunya després del Barcelonès. 
Actualment hi resideixen 806.249 
persones, el 15,4% de les quals 
tenen 65 anys o més. Segons 
l’evolució prevista per l’Idescat, 
aquest percentatge augmentarà fins 
el 21,4% a l’any 2026, el que vol dir 
que en 10 anys al Baix Llobregat hi 
haurà gairebé 170.000 persones 
amb 65 anys o més. 
 
Com a part de l’àmbit metropolità de 
Barcelona, el Baix Llobregat pateix 
greus problemes de mobilitat, 
motivats entre d’altres pel ràpid 
creixement residencial d’una part 
dels seus municipis, o per les 
històriques deficiències de la 
comarca en matèria 
d’infraestructures. 
 
El Consell Consultiu ha elaborat 
durant el 2015 l’informe “Mobilitat, 
transport i gent gran: Una 
reflexió des del Baix Llobregat”, 
amb l’objectiu de conèixer l’impacte 
de la mobilitat al territori. 
 
L’Informe assenyala que “la gent 
gran va abandonant 
progressivament l’ús privat del 
vehicle, però no la necessitat de 
desplaçar-se. S’incrementen les 
visites mèdiques i a hospitals; es va 
substituint l’activitat laboral per 
altres activitats voluntàries, socials i 
cíviques, i s’assumeixen obligacions 
familiars de cura i acompanyament 
de persones depenents i/o infants, 
situacions que incrementen la 
necessitat de mobilitat. L’autonomia 
personal i el desenvolupament d’una 
vida activa i digna depèn, molt 
sovint, de tenir a l’abast un 
transport públic que doni resposta a 
les seves necessitats de mobilitat.” 
Una de les principals conclusions 
d’aquest informe és la desigualtat 
de resposta a les demandes de 
mobilitat de les ciutadanes i 
ciutadans en funció del municipi 
on resideixen. 

Per últim, és important destacar 
que la planificació territorial del 
transport a públic a Catalunya 
sempre ha tendit a reforçar el 
paper de centralitat de Barcelona, 
sense tenir prou en compte el 
creixent pes específic del conjunt 
de l’Àrea Metropolitana. 
 
Reivindicacions: 
 
 Instar al govern de l’Estat a 

corregir les deficiències 
històriques en matèria 
d’infraestructures al Baix 
Llobregat. 

 
Demanar a les administracions i 

organismes gestors competents 
en matèria de transport públic, 
que s’incorpori el principi 
d’igualtat de la ciutadania a totes 
les respostes a demandes de 
mobilitat en la comarca, sobretot 
pel que fa a les diferències entre 
municipis. 

 
Requerir al Govern de la 

Generalitat la implementació d’un 
nou model de gestió tarifària. 

 
 Instar a la Generalitat de 

Catalunya per al compliment de 
mesures contemplades en els 
plans de Mobilitat de la Regió 
Metropolitana de Barcelona 
(PDM) i del pla d’infraestructures 
de Catalunya (PDI), tendents a 
millorar les condicions generals 
de mobilitat al Baix Llobregat, i 
en particular les que poden 
afectar més directament a la 
gent gran i a altres col·lectius 
amb dificultats de mobilitat. 

 
Unificar les diverses targetes 

socials, abonaments, 
descomptes, i els criteris que 
donin dret a la seva adquisició, 
en un únic carnet/acreditació 
vàlida per a tots els transports 
públics de Catalunya, model que 
ja funciona amb èxit en alguns 
països del nostre entorn, així 
com en altres territoris de l’Estat. 

Aquestes diferències en les 
respostes són justament les que 
fonamenten una part important de 
les reivindicacions d’aquest 
dictamen, tot considerant – i 
constatant – que les necessitats de 
mobilitat de la gent gran del Baix 
Llobregat estan més o menys 
ateses en funció del seu lloc de 
residència dins la comarca. 
 
Quines són aquestes diferències 
de resposta?  
 Diferències estructurals 

 Diferències respecte al 
transport urbà  

 Diferències per zonificació 
 Diferències per tarifació 
 Diferències per criteris 

socials 

 
Un dels elements més importants 
que l’informe posa de manifest és 
la manca d’homogeneïtat de la 
tarifació social, el que ha portat a 
nombroses queixes davant el 
Síndic de Greuges, que durant els 
darrers anys ha elaborat sengles 
informes presentats al Parlament 
de Catalunya, advertint de la 
conveniència d’unificar-ne tant la 
tipologia com els requisits d’accés, 
per a evitar que situacions 
idèntiques tinguin tractaments 
diferents en funció del municipi de 
residència. 
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Delegades i delegats de la Comissió A  

 Incorporació de nous serveis al 
Sistema tarifari integrat i ampliació 
de la primera corona. 

 
Potenciar les connexions entre els 

diferents mitjans públics de 
transport, optimitzant les estacions 
intermodals existents a la comarca i 
construint i desenvolupant les ja 
projectades, com per exemple la de 
Martorell. 

 
Redefinició i ampliació dels criteris 

de pertinença a les diferents zones 
tarifàries. 

 
 Implantació de la Targeta T-

Mobilitat, un instrument de gestió 
de la mobilitat que integra tots els 
models de transport en un únic 
suport intel·ligent, substituint tots 
els títols de transport actuals per 
una aplicació de transport única. 

 
Desenvolupament del projecte de 

Transport a la demanda al Baix 
Llobregat, especialment en 
municipis amb una complexa 
estructura urbana i amb dispersió 
del nucli urbà i dels barris. 

 
Convidar al Fòrum de la Mobilitat del 

Baix Llobregat a participar i donar 
suport a les demandes del Consell 
Consultiu de la Gent Gran. 

 
 Impulsar una moció davant el 

Consell Comarcal i els trenta 
ajuntaments de la comarca 
requerint que acompanyin i donin 
suport a les demandes del Consell 
Consultiu de la Gent Gran. 

 
 
 

Enllaç al dictamen complet. 

 
Estudi “Mobilitat, transport i 
gent gran: Una reflexió des 

del Baix Llobregat”. 

Faustino Albaladejo Rodrigo— El Prat de Llobregat 
Julio Cougil Vázquez— Gavà 
Manuel Entrena Rios— Sant Boi de Llobregat 
Pedro T. Fernández Buendia— UGT 
Cándido Fernández Subiran— Sant Andreu de la Barca 
Rogelio Gallego Álamo— Castelldefels 
Lolita Gardiel i Arqués— Cervelló 
 Carme Jansà i Goñi— Cornellà de Llobregat 
 Pere López Alonso— Cornellà de Llobregat 
 Jesús Martín Tejera— Gavà 
 Benigno Martínez Ojeda— CCOO 
Andres Moliner Viñals— Sant Vicenç dels Horts 
Antonio Morón Rodríguez—Martorell 
Candida Nevado i Cañamero— Sant Just Desvern 
Juan Oliva Carrasco— Cornellà de Llobregat 
Carmen Ruíz i Escudero— Cervelló 
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A les reunions de treball de 2015 
algunes delegades van mostrar 
la seva preocupació per les 
diferències de funcionament i 
atenció de les oficines de 
farmàcia de la comarca en horari 
de guàrdia. Sovint, eren moltes 
les dificultats a les que les 
persones grans havien de fer 
front per accedir a alguns 
medicaments, pel que des de la 
comissió es va considerar oportú 
analitzar amb una mica més de 
profunditat quina era la situació i 
emetre el següent dictamen. 
 
O f i c i n e s  d e  f a r m à c i a  

a l  B a i x  L l o b r e g a t  

L’art. 2.4 de la Llei 31/1991, de 
13 de desembre, d’ordenació 
farmacèutica de Catalunya, 
estableix que es garanteix a la 
p o b l a c i ó  l ’ a s s i s t è n c i a 
farmacèutica permanent. A 
aquests efectes, l ’art icle 
encomana al Departament de 
Sanitat i Seguretat Social 
l’establiment de les normes 
oportunes en relació amb els 
horaris d’atenció al públic, els 
serveis d’urgència, les vacances i 
el tancament temporal voluntari 
de les oficines de farmàcia, en 
funció de les característiques de 
població i geogràfiques de cada 
àrea bàsica de salut. 
 
Una mica més tard, mitjançant 
l’Ordre de 23 de gener de 1992, 
es fa efectiva la delegació de 
l’exercici de la competència 
d’autorització per a la creació, la 
construcció, la modificació, 
l’adaptació o la supressió de les 
oficines de farmàcia, com també 
l’establiment dels seus torns de 
guàrdia, vacances i horaris 
d’atenció al públic, en favor dels 

territori del Baix Llobregat, en 
funció del municipi on estigui 
ubicada i del farmacèutic/a 
responsable. 
 
Com a norma general, el 
Col·legi de Farmacèutics de 
Barcelona estableix que els 
horaris d’urgència de les 
oficines de farmàcia de cada 
població s’han d’adaptar als 
horaris d’atenció dels centres 
d’atenció primària. Així, si un 
municipi no disposa de servei 
d’urgències nocturnes al seu 
CAP, tampoc hi haurà cap 
oficina de farmàcia de guàrdia.  
 
D’altra banda, les oficines de 
farmàcia de cada territori 
coordinen els torns de guàrdia 
(que no són obligatoris), i amb 
els ajuntaments, els requisits 
d’accés al servei. Així, 
existeixen municipis on les 
persones usuàries poden 
adreçar-s’hi directament, i 
altres on s’ha de contactar o 
anar presencialment a la 
guàrdia urbana, per a que 
aquesta truqui a la farmàcia, i 
en alguns casos acompanyi a 
les persones usuàries. 
 
En alguns municipis del Baix 
Llobregat, davant d’una situació 
d’urgència mèdica, la persona 
s’ha de traslladar al centre 
d’atenció primària (on rep 
atenció i prescripció mèdica si 
és necessari), traslladar-se 
després a les dependències de 
la policia local, o trucar per 
telèfon, i finalment anar a la 
farmàcia. Tot plegat una missió 
impossible si parlem de 
persones grans o amb 
problemes de mobilitat. 
 

col·legis de farmacèutics. 
 
A la comarca del Baix Llobregat 
existeixen actualment 259 
oficines de farmàcia, que donen 
servei a una població de 
806.249 persones. Recordem 
que el Baix Llobregat és la 
segona comarca més poblada 
de Catalunya just després del 
Barcelonès. 
 
Els horaris d’obertura i atenció 
al públic d’aquestes farmàcies 
s’han vist reduïts de manera 
destacable en els darrers anys, 
sobretot en horari nocturn i 
especialment des de finals de 
2010 i sobretot 2011, coincidint 
amb el tancament en horari 
nocturn de molts centres 
d’atenció primària a la 
comarca.  

 
La llei però, garanteix l’accés a 
una oficina de farmàcia en 
servei d’urgències des de 
qualsevol nucli de població, en 
un termini de quinze minuts 
com a màxim, amb un mitjà de 
transport habitual. 
 
El Consell Consultiu vol posar 
de manifest les diferències 
d’accés als serveis d’urgències 
de les oficines de farmàcia al 
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Aquest fet encara es pot veure 
agreujat en els casos en que els 
trasllats no es produeixen dins del 
mateix municipi de residència, 
sinó a municipis veïns que si 
disposen de serveis d’urgència les 
24 hrs. 
 
Pel que fa al marc normatiu, la 
llei determina que durant el 
servei d’urgència s’han de 
d i s p e n s a r  t o t s  a q u e l l s 
medicaments, productes sanitaris 
i productes dietoterapèutics de 
dispensació en farmàcia que 
siguin sol·licitats amb caràcter 
d’urgència, mitjançant prescripció 
facultativa i també quan es doni 
un problema de salut que 
r e q u e r e i x i  u n a  a t e n c i ó 
farmacèutica immediata o que ho 
justifiqui. En aquest sentit, els 
malalts / malaltes cròniques 
també han patit en alguns casos 
dificultat d’accés als medicaments 
ja prescrits, si oblidaven adquirir-
los dins de l’horari habitual de les 
oficines de farmàcia. 

 
Per últim, volem posar de 
manifest que les oficines de 
farmàcia no sempre disposen dels 
medicaments prescrits, i que en 
molts casos, no poden dispensar-
los amb caràcter d’urgència. 
Aquest fet, motiva que l’usuari/
usuària hagi de tornar al servei 
d’urgències per tal que li sigui 

prescrit un altre medicament 
similar, i tornar novament a 
l’oficina de farmàcia, o en altres 
casos, haver d’esperar fins 
l’endemà per poder adquirir-lo. 
Per aquest motiu, considerem 
necessària l’existència d’un estoc 
de determinats medicaments als 
centres de salut i serveis 
d’urgències, que puguin ser 
dispensats directament a l’usuari/
usuària quan sigui necessari. 
 
D’acord amb allò exposat, el 
Consell Consultiu expressa les 
següents reivindicacions: 
 
 Instar als 30 ajuntaments 

del Baix Llobregat a posar 
en marxa mesures que 
facilitin l’accés de la 
ciutadania als serveis 
d’urgència dels centres 
d’atenció primària i de les 
oficines de farmàcia dels 
seus municipis. 

 
 Demanar a les policies 

locals que es realitzi un 
acompanyament als serveis 
d’urgència només a les 
persones que ho 
requereixin. Aquest 
acompanyament no pot ser, 
en cap cas, condició 
obligatòria per rebre atenció 
en una oficina de farmàcia 
que estigui de guàrdia o per 
accedir a qualsevol servei 
d’urgències de l’àmbit 
sanitari. 

 
 Millorar la coordinació entre 

els ajuntaments de 
municipis que no disposen 
de servei d’urgències al seu 
CAP, i els ajuntaments i 
CAPs de municipis que 

disposen d’atenció mèdica 
les 24 hrs, per facilitar al 
màxim la mobilitat i la 
rapidesa d’accés als 
serveis d’urgències de les 
persones usuàries. 

 
 Instar al Col·legi de 

Farmacèutics a que 
requereixi a les oficines de 
farmàcia la dispensa de 
medicaments ja prescrits a 
persones amb malalties 
cròniques, sigui quin sigui 
l’horari en que aquestes 
s’adrecin a les oficines de 
farmàcia, i sempre 
evidentment, que 
l’establiment es trobi de 
guàrdia. 

 
 Requerir al govern de 

l’Estat i a la Generalitat de 
Catalunya a modificar la 
normativa vigent en 
matèria de preus de 
medicaments, per a que no 
existeixin diferències en el 
preu d’un mateix fàrmac 
en funció de l’oficina de 
farmàcia on s’adquireixi, i 
per a que aquest preu 
aparegui a l’envàs. 

 
 
 
Enllaç al dictamen complet. 
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La situació dels serveis 
residencials i d’atenció a la gent 
gran al Baix Llobregat és una de 
les temàtiques ja treballades 
amb anterioritat al Consell 
Consultiu, però malauradament, 
les problemàtiques i mancances 
ja denunciades, no només no 
han estat corregides, sinó que 
en molts casos s’han agreujat. 
Per aquest motiu, el Consell 
Consultiu ha emès el següent 
dictamen: 
 

156 són d’iniciativa privada 
mercantil (5.319 places), 40 
són d’iniciativa privada social 
(1.822 places) i 21 són 
d’iniciativa pública (983 
p l a c e s ) .  A l g u n s  d e l s 
establ iments d’ in iciat iva 
privada tenen convenis o 
concerts amb la Generalitat per 
la totalitat o una part de les 
places que ofereixen. 
 
La situació d’aquests centres i 
de les famílies que utilitzen els 
seus serveis, és un tema que 
ens preocupa especialment. 

S e r v e i s  r e s i d e n c i a l s  

i  d ’ a t e n c i ó  a  l a  g e n t  

g r a n  a l  B a i x  

L l o b r e g a t  

Actualment existeixen al Baix 
L l obregat  217  cen t res 
residencials, centres de dia i 
habitatges tutelats per a 
persones grans, que disposen 
de 8.124 places.  
 
Pel que fa a la naturalesa 
jurídica d’aquests establiments, 
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Evolució de la població de 85 anys i més i projecció 2015-2026. Baix Llobregat. Total

Font: OC-BL, a partir de les dades de l'IDESCAT
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Habitualment, el fet de que una 
persona amb més o menys 
autonomia esdevingui dependent, 
suposa un problema de primer 
nivell que les famílies no sempre 
estan en situació d’afrontar. 
Segons dades de població 
d’Idescat de 2014, al Baix 
Llobregat hi ha 15.699 persones 
amb 85 anys o més, un 1,3% del 
total de la població. Les 
prospeccions oficials situen 
aquesta xifra en el 3,4% a l’any 
2026. Això vol dir que en 10 
anys, al Baix Llobregat hi 
haurà prop de 27.000 
persones amb 85 anys o més. 
 
La taxa de cobertura de places 
residencials és del 38,4%, del 5% 
si parlem de places d’iniciativa 
pública.  
Aquestes dades ens apropen a la 
magnitud real del problema, 
sobretot si es té en compte que 
només s’ha contemplat la 
població de 85 anys o més, i que 
molt sovint les persones que 
necessiten aquests recursos són 
més joves. 
 
Les persones que requereixen 
viure en un entorn assistencial 
s’enfronten en primer lloc al repte 
de trobar plaça en una residència, 
i en segon lloc, a saber si podran 
fer front o no al cost d’aquesta 
plaça. 
 
Per tal de conèixer de primera mà 
la realitat d’aquests centres al 
Baix Llobregat, des del Consell 
Consultiu es va decidir visitar i 
entrevistar una mostra aleatòria 
dels centres residencials per a 
persones grans i dependents del 
Baix Llobregat. 
 
En total s’han realitzat 16 

entrevistes, que permeten 
e x t r e u r e  l e s  s e g ü e n t s 
conclusions: 
 La pràctica totalitat de les 

places públiques existents 
estan ocupades. 

 La llista d’espera per accedir 
a una plaça de titularitat 
pública oscil·la entre els vuit 
mesos i els quatre anys, 
essent la mitjana d’espera 
d’uns dos anys i mig. 

 Excepte en alguns centres 
concrets, no existeixen 
llistes d’espera per a les 
places de titularitat privada. 

 Alguns dels centres que 
disposen de places de 
titularitat pública i privada 
(que són la majoria), 
manifesten haver sol·licitat 
en un moment o altre a la 
Generalitat la possibilitat 
d ’ampl i ar  l es p l aces 
públiques amb les privades 
que no arriben a cobrir, 
sense èxit. Molts d’ells 
donen prioritat d’accés a les 
places públiques a les 
persones que ja estan 
ocupant places privades als 
seus centres. 

 Els preus d’una plaça 
resident en els centres 
entrevistats oscil·la entre 
els 1.400 i els 2.500 € 
mensuals. 

 
Una altra de les problemàtiques 
detectades es la no existència 
d’un registre que aglutini 
informació sobre les places 
disponibles o la llista d’espera de 
cada centre. 
 
D’altra banda, també considerem 
important posar de manifest que, 
ac tua lment ,  l a capac i t a t 
econòmica de cada persona no 

influeix en l’accés a una plaça de 
titularitat pública. 

 
Un altre dels serveis adreçats a 
persones grans amb dependència 
o risc social contemplats a la 
normativa vigent són els 
habitatges tutelats. 
 
E l s  h a b i t a t g e s  t u t e l a t s 
a f a v o r e i x e n  l a  m à x i m a 
independència personal i també la 
vida comunitària i la integració 
social, pel que en molts casos, 
esdevenen una alternativa molt 
més adient que les residències. Al 
Baix Llobregat però, la presència 
d’aquests serveis es gairebé 
testimonial. Només existeixen 3 
establiments registrats, tots ells 
privats, a Cornellà, Esplugues i 
Martorell. 
 
Val la pena assenyalar que, tot i 
no estar registrats com 
habitatges tutelats, existeixen 
habitatges amb serveis per a gent 
gran d’iniciativa municipal a Sant 
Joan Despí i Sant Just Desvern, a 
més d’altres establiments privats 
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relacionats amb centres 
residencials. 

 
Per tot l’exposat, el Consell 
Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat vol reivindicar: 
 
 Que és absolutament 

necessari ampliar i 
adaptar a les necessitats 
reals de la població del 
Baix Llobregat, l’oferta 
pública de prestacions de 
serveis per a persones 
grans amb dependència o 
risc social: centres de dia, 
centres residencials i serveis 
d’habitatge tutelat. Com en 
altres àmbits, existeix un 

dèficit històric a la comarca 
que es urgent resoldre, i 
que es veurà agreujat en els 
propers anys. 

 La creació d’un registre 
públic amb informació 
sobre les places públiques 
de la comarca i les llistes 
d’espera. És necessari un 
exercici de transparència en 
la gestió de recursos 
públics. 

 Que es tingui en compte la 
capacitat econòmica de 
cada persona i la seva 
situació sociofamiliar, per a 
l’accés a places de titularitat 
pública, tinguin reconeguda 
o no la dependència. 

 La regulació i supervisió de 
la pràctica habitual d’alguns 
centres de donar prioritat 
d’accés a les places 
públiques a les persones 
que ja ocupen places 
privades en el mateix 
centre. 

 Promoure la construcció al 
Baix Llobregat 
d’habitatges tutelats o si 
més no, amb serveis per a 

les persones grans, com a 
alternativa als centres 
residencials o de caire més 
assistencial, i com a mesura 
per afavorir la màxima 
independència de les 
persones grans, la seva vida 
comunitària i  la seva 
integració social. 

 La necessitat de que la 
Generalitat eixugui els 
deutes amb el tercer sector. 

 La garantia d’una atenció 
adequada a les persones 
que es troben en situació de 
dependència i a les seves 
famílies, prioritzant els 
recursos econòmics 
necessaris. 

 Que s’eliminin les retallades 
a la Llei de la dependència, 
que es recuperin els ajuts a 
les persones cuidadores de 
les persones dependents, 
dones en la seva majoria, i 
que s’agilitzin les revisions 
de grau. 

 
Enllaç al dictamen complet. 

Establiments per  
naturalesa jurídica 

Número Places que ofereixen Percentatge sobre el 
total de places 

Iniciativa privada mercantil 156 5319 65% 

Iniciativa privada social 40 1822 22% 

Iniciativa pública 21 983 12% 



 

Delegades i delegats de la Comissió B 

 Pere Aceitón Marín—Sant Just Desvern 
 Gregori Castell Cerdà—Santa Coloma de Cervelló 
 Julio Cougil Vázquez—Gavà 
 Isabel Escolano Amengual—Sant Vicenç dels Horts 
 M. Teresa Esplugas Navarro—Sant Feliu de Llobregat 
 Manel Francisco Sandoval—Gavà 
 Juan Garcia Álvarez—UGT 
 Dolors Garcia Mateo—Sant Joan Despí 
 Carme Jansà i Goñi—Cornellà de Llobregat 
 Joaquim Llombart i Fusté—Torrelles de Llobregat 
 Victòria López Monter—AFA Baix Llobregat 
 Jesús Martín Tejera—Gavà 
 Carme Mascarell Güell—Sant Feliu de Llobregat 
 Antonio Morón Rodríguez—Martorell 
 Càndida Nevado i Cañamero—Sant Just Desvern 
 Lluïsa Peguera Yañez—Sant Joan Despí 
 Joan Planas Latorre—Sant Andreu de la Barca 
 Roser Puig Sulé—Sant Climent de Llobregat 
 Juan Requena Gómez—CCOO 
 Rosa Ros i Pi—Sant Just Desvern 
 Ramón Sala Fernández—Sant Andreu de la Barca 
 Maria Dolors Tomàs Muñoz—Sant Vicenç dels Horts 
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Núm 8,  Desembre 2014 

L’òrgan de participació i consulta de la gent gran del Baix Llobregat, el Consell Consultiu de la 
Gent Gran, va fer arribar a tots els partits polítics amb representació comarcal algunes pro-
postes de cara a la constitució dels nous ajuntaments. 

La gent gran de la comarca va demanar que els problemes i necessitats de les persones grans 
fossin inclosos a les polítiques que es desenvolupin en l’àmbit municipal de forma global i 
transversal a tots els àmbits i departaments implicats. 

D’altra banda també es va destacar la importància de garantir la presència de persones grans 
en el òrgans de participació i representació política, de manera que hi hagi persones grans 
que representin al col·lectiu a les institucions. En aquest sentit, també es va assenyalar la ne-
cessitat de que tots els consistoris creïn o mantinguin una regidoria específica de gent gran. 

Per últim, es va instar al govern de la Generalitat i a tots els partits polítics amb representació 
al Parlament de Catalunya a elaborar una llei específica que reconegui els drets i deures de 
les persones grans, tal i com ja existeix en els àmbits d’infància, joventut o igualtat. 

El Consell Consultiu fa arribar propostes als partits 
polítics amb motiu de les eleccions locals 2015 

Pàg i na 11 

Sessió de treball del Consell Consultiu amb ACRA 

En el marc dels treballs de les comissions del 
Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llo-
bregat, dijous 18 de juny va tenir lloc al Con-
sell Comarcal una sessió de treball amb la Ma-
riona Homs, responsable de formació d’ACRA, 
Associació Catalana de Recursos Assistencials. 

La situació actual de les residències, centres 
de dia i demés serveis i recursos assistencials 
adreçats a les persones grans i/o dependents 
al Baix Llobregat, és una de les temàtiques 
que el Consell va decidir estudiar durant el 

2015. La dificultat d’accés a places de titularitat pública, les llistes d’espera, el funcionament de 
la llei de la dependència i el desconeixement i desorientació que afronten els familiars quan 
aquestes persones comencen a no poder viure de manera autònoma, són alguns dels temes 
que més preocupen al Consell. 

A la sessió, els delegats i delegades van tenir l’oportunitat de conèixer de la mà de la principal 
associació d’aquest sector a Catalunya, les dades publicades a l’”Informe econòmic i social 
ACRA del sector d’atenció a les persones grans amb dependència a Catalunya”. 

D’altra banda, la sessió va propiciar un interessant i ric debat que va permetre aclarir dubtes i 
conceptes, i va promoure la reflexió al voltant de quin hauria de ser el paper dels diferents ac-
tors que intervenen en l’atenció a aquest col·lectiu: entitats, empreses, administracions, famili-
ars, etc. 
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En Consell Consultiu demana la implantació del  
programa “Bon tracte a les persones grans”  
al Baix Llobregat 

Dijous 18 de juny la sala de plens del Consell 
Comarcal va acollir l’acte postcongressual al 
Baix Llobregat del 7è Congrés Nacional de la 
Gent Gran de Catalunya. 

La Lourdes Borrell Moreno, vicepresidenta en 
funcions del Consell, va ser l’encarregada de 
donar la benvinguda a totes les persones assis-
tents, en la seva majoria delegades i delegats 
del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat. 

Tot seguit, l’Agustí Vilà, cap de l’Oficina de la Gent Gran Activa de la Generalitat de Catalunya, 
explicà com va anar tant la fase prèvia com la pròpia celebració del Congrés, alhora que va infor-
mar de la voluntat del Consell Nacional de la Gent Gran de crear comissions arreu del territori 
per al seguiment dels acords d’aquest Congrés. 

Per últim, la Dolors Gordi i Julià, secretària de Família de la Generalitat, va presentar el progra-
ma del “Bon tracte a les Persones Grans”, un programa creat conjuntament amb la Diputació de 
Barcelona, la Fundació La Caixa, i d’altres entitats i per-
sones expertes en matèria de maltractaments a la gent 
gran. En el marc d’aquest programa es va realitzar fa 
tres anys el “Protocol marc i orientacions d’actuació con-
tra els maltractaments a les persones grans”, que s’anirà 
implementant paulatinament a totes les comarques de 
Catalunya mitjançant la creació de comissions i grups de 
treball específics. 

Per acabar l’acte la Lourdes Borrell va felicitar a totes les 
delegades i delegats del Consell pel seu compromís i de-
dicació, va destacar la importància de l’existència 
d’òrgans de participació comarcals que facilitin que 
s’escolti la veu de les persones grans, alhora que va ofe-
rir a la Generalitat implementar el programa de “Bon 
tracte a les Persones Grans” al territori del Baix Llobre-
gat recordant que és una de les comarques amb més 
població de Catalunya. 
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Assemblea anual del Consell Consultiu 

Dijous 10 de desembre es va celebrar al Consell Co-
marcal, l’assemblea anual del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat, acte van ser presentats 
els dictàmens elaborats des de les comissions de tre-
ball, “Per un envelliment digne” i “Per un envelliment 
actiu i participatiu”, i aprovat el nou pla de treball per 
al 2016. L’assemblea va ser oberta i molt dinàmica, 
amb gran participació tant per part de les delegades i 
delegats del Consell Consultiu, com per part dels res-
ponsables polítics dels ajuntaments de la comarca. 

El president del Consell Comarcal del Baix Llobregat, 
Josep Perpinyà, que va presidir l’acte, es va referir a aquest Consell Consultiu destacant la seva impor-
tància, i la seva trajectòria de treball pel col·lectiu de les persones grans des de que es va posar en mar-
xa l’any 1995, ara fa 20 anys. 

Tot seguit, Vicky Castellanos, consellera de Dones i Gent Gran, va destacar la tasca realitzada per les co-
missions de treball en els darrers mesos, així com la importància dels temes tractats i de les reivindicaci-
ons que recullen els quatre dictàmens presentats. 

Candida Nevado, per la seva banda, com a representant del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat al Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya, va destacar l’alt nombre de propostes dels 
delegades i delegats de la comarca, va engrescar a tothom a continuar participant al 2016, aportant la 
seva saviesa i experiència a les comissions de treball. 

A continuació, Lolita Gardiel, delegada de Cervelló, i Maria Dolors Tomàs, delegada de Sant Vicenç dels 
Horts, van ser les encarregades de presentar les conclusions dels dictàmens elaborats per les dues co-
missions: 

 1. Polítiques socials d’habitatge, per un habitatge digne. 

 2. Mobilitat, transport i gent gran. 

 3. Oficines de farmàcia al Baix Llobregat. 

 4. Serveis residencials i d’atenció a la gent gran al Baix Llobregat. 

 

L’assemblea es va tancar amb l’aprovació de les tres comissions de treball per a l’any 2016: 

A. Per un envelliment actiu. 
B. Per un envelliment digne. 
C. Seguiment dels acords del 7è Congrés Nacional de la Gent Gran. 



 

Habitatge digne  
 
Caldria potser que abans de marcar els punts bàsics 
respecte aquest tema, fem menció d’alguns frag-
ments i articles de la nostra llei Marc, la Constitució 
Espanyola (tan esmentada per molts polítics quan 
els hi va bé, però en realitat tan oblidada...): 
 
 Art. 47, “Todos los españoles tienen derecho a 

disfrutar de una vivienda digna y adecuada”.  
 Art. 50, “Los poderes públicos garantizaran, 

mediante pensiones adecuadas y periódica-
mente actualizadas, la suficiencia económica a 
los ciudadanos durante la tercera edad. Asi-
mismo, y con independencia de las oblicacio-
nes familiares, promoveran su bienestar me-
diante un sistema de servicios sociales que 
atenderá sus problemas específicos de salud, 
vivienda, cultura y ocio. 

 
Respecte el tema de pensions adequades, ens tro-
bem cada cop més persones grans amb pensions 
irrisòries que no els permeten pagar el lloguer i 
que els aboquen a la pobresa energètica. 
 
Si parlem de Gent Gran com a col·lectiu vulnerable 
respecte a l’habitatge, també se’ls podria protegir 
de moltes altres maneres: per exemple reservant 
en totes les promocions d’habitatge públic, habi-
tatges amb serveis per a la Gent Gran. 
 
Necessitaríem fer una menció a part pel tema dels 

Habitatges tutelats (que formen part de la Carte-
ra de Serveis Socials regulada per la Llei 12/2001, 
d’11 d’octubre, on es fixen les prestacions del siste-
ma públic de Serveis Socials de Catalunya). 
Per definició, són un conjunt d’habitatges amb ser-
veis comuns on s’ofereixen estades temporals o 
permanents a persones grans, autònomes. Destinat 
a persones més grans de 65 anys que, per motius 
socials o familiars no poden viure a casa seva. 
Per poder accedir la Generalitat habilita una presta-
ció, subjecte a crèdits pressupostaris disponibles... 
Sembla un bon recurs, i molt adequat a moltes de 
les situacions que coneixem, però on estan aquests 
habitatges tutelats? Si consultem la pàgina web de 
la Generalitat, a l’apartat d’habitatges tutelats, es 
pot entrar per comarques als establiments i serveis 
d’atenció a la Gent Gran. En el desplegament del 
Baix Llobregat no apareix cap habitatge tute-
lat. 
 
Llavors cal preguntar-se, existeixen realment? O 
simplement queda molt bonic incloure aquest servei 
com tants altres dins de la Cartera de Serveis  
Socials de la Generalitat? 
 
I per últim i no per això menys important, els ha-
bitatges de lloguer social. S’haurien de crear 
més i fomentar en tots els municipis, i els nostres 
governants s’haurien de plantejar de manera priori-
tària desenvolupar polítiques en contra dels pisos 
buits propietat de bancs, i crear i fomentar el llo-
guer social als municipis. 
 

Opinió 

Lolita Garciel i Arqués 
Delegada de Cervelló.  
Consell Consultiu de la Gent 
Gran del Baix Llobregat 
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El Consell Consultiu de la Gent Gran del 
Baix Llobregat per 17è any consecutiu ha  
impulsat, en col·laboració amb els ajunta-
ments de la comarca, la Marxa la Gent 
Gran del Baix Llobregat,en el marc dels 
actes commemoratius de l’1 d’octubre, Dia 
Internacional de la Gent Gran, 

Al llarg de dues setmanes la gent gran i els 
ajuntaments del Baix Llobregat es van mo-
bilitzaran de nou per realitzar una camina-
da, acompanya de múltiples actes oberts 
als ciutadans i ciutadanes, en la que van 
participar milers de persones. 

L’objectiu de la Marxa és sensibilitzar la po-
blació sobre el dret de les persones grans a 
viure i envellir amb dignitat, promoure la 
seva salut i l’augment del benestar, així 
com, potenciar la seva participació social. 

El Baix Llobregat va esdevenir novament 
l’escenari d’aquesta festa de la convivència, 
el respecte, la justícia, el benestar i la soli-
daritat, però també de la reivindicació, de 

proclamar la necessitat d’aconseguir que totes les persones, en tots els períodes de la seva 
vida, visquin de forma digna, autònoma i lliure. 

l’envelliment digne 


