Nota de premsa
Terrassa, 15 de juliol de 2014

L’Ajuntament de Terrassa, l’Obra Social “la Caixa” i
Creu Roja uneixen esforços per a prevenir la soledat
no volguda entre les persones grans
Aquest matí han signat un conveni per al projecte “Sempre acompanyats”, que
començarà al Districte 4

Terrassa posarà en marxa un projecte per a la prevenció de situacions de solitud no
volguda entre les persones grans. L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha presidit
aquest matí l’acte de signatura del conveni entre l’Ajuntament de Terrassa, l’Obra
Social “La Caixa” i Creu Roja, que permetrà desenvolupar el projecte “Sempre
Acompanyats”. Han signat el document, a més de l’alcalde, el director general de la
Fundació, Jaume Lanaspa; el director territorial de CaixaBank a Barcelona, Jordi
Nicolau; el president de Creu Roja Catalunya, Josep Marquès; i el president local de
l’ONG, Marià Gàllego. També han assistit a l’acte el tinent d’alcalde de Serveis a les
Persones, Cohesió i Benestar Social, Manuel Pérez; la regidora de Gent Gran,
Josefina Soler, i el regidor de Serveis Socials, Antoni Salvadó.
El projecte, que començarà com a experiència pilot al Districte 4, es basarà en un
nou model d'intervenció comunitària que inclou accions de caràcter preventiu i
d'intervenció directa dels casos detectats per millorar la qualitat de vida de les
persones grans en situació de solitud. L’objectiu és, d’una banda, sensibilitzar el
conjunt de la població sobre el fenomen de la soledat no volguda, per tal de
promoure canvis que ajudin a prevenir-la, i de l’altra, construir una xarxa sòlida dins
la comunitat per tal d’enfortir el suport social, acompanyar a les persones grans, i
aconseguir reduir aquestes situacions des de la suma d’esforços.
L’alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha manifestat la seva confiança que la prova
inicial al Districte 4 s’estendrà a la resta de la ciutat i serà un exemple a seguir a
altres municipis. Segons Ballart, les claus del projecte són “aprofitar els recursos
ja existents, implicar la ciutadania, conèixer millor les necessitats”. Això
permetrà, ha dit l’alcalde, “desplegar línies d’actuació que ens permetin ser
coherents amb el que avui proclamem: que a Terrassa no deixarem sola cap
persona gran”.
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Ballart ha tingut paraules d’agraïment per a l’Obra Social “La Caixa” per la seva
implicació en el projecte, que esdevé especialment valuosa “en aquests moments,
en els quals moltes persones demanem i exigim a les entitats financeres que
tinguin una dimensió social molt més clara i més compromesa amb la gent”, ha
dit l’alcalde.
La intervenció començarà com a prova pilot al districte 4, on hi ha 1.466 persones
més grans de 65 anys que viuen soles. S’ha escollit aquest districte perquè en els
darrers anys s’ha fet un treball social de proximitat molt intens mitjançant el Pla de
Barris, i hi ha una bona xarxa d’aliances i informació compartida entre administració,
entitats, empreses, etc. Això facilitarà la detecció de casos i el desplegament de les
diferents actuacions.
El projecte “Sempre acompanyats” s’ha dissenyat amb una perspectiva
multidimensional i d’intervenció comunitària, a partir d’una xarxa que englobi tots els
ens, entitats i administracions que treballen per millorar la qualitat de vida de les
persones grans. A partir d’aquí es planteja, entre altres línies d’actuació, abordar les
situacions de soledat no volguda en les persones grans, sensibilitzar a la població
per tal de promoure canvis que ajudin a prevenir-la i promoure la participació dels
centres de gent gran en el programa com a espais socials i de proximitat on es
generin oportunitats de suport i d’acollida.
A Terrassa, les persones de més de 65 anys representen el 15,41% de la població, i
d’aquestes, una cinquena part en tenen més de 80. En el conjunt de Catalunya, la
població de més de 65 anys arriba al 17%. En l’actual context de crisi
socioeconòmica, la situació de la gent gran ha empitjorat respecte fa uns anys.
L’informe sobre l’impacte de la crisi en les persones grans de l’Observatori de
Vulnerabilitat de la Creu Roja a Catalunya de juliol de 2012 revela que un terç de les
persones grans han hagut d’ajudar per primer cop a un familiar, el 13% ha deixat de
rebre algun ajut, el 6,5% ha hagut d’acollir a un familiar i gairebé una cinquena part
no pot menjar amb regularitat ni carn ni peix. De la mateixa manera, cada vegada
s’estan donant més situacions de soledat no volguda en les persones grans que, si
s’allarguen en el temps, poden afectar la salut de la persona gran, i comportar una
pèrdua de qualitat de vida.
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