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Eixos estratègics 

• La difusió de l’envelliment actiu entre la ciutadania. 
• La promoció de la participació social de les persones         

grans a la ciutat. 
• La dinamització d’espais de desenvolupament personal 

al llarg de l’envelliment. 
• La promoció de la salut de les persones mentre 

aquestes envelleixen. 
• La protecció de la seguretat, la dignitat i l’autonomia de 

les persones grans. 
• La gestió de la qualitat dels casals i espais de gent gran 

municipals.  
 



 









Eix estratègic 1: La difusió de l’envelliment actiu entre la   
     ciutadania 
  
Objectius operatius:  

 
• Difondre el missatge de l'envelliment actiu a la gent gran i a la 

ciutadania en general  
 

• Fer visible i possible l’oportunitat que la gent gran desenvolupi en el 
seu dia a dia les seves capacitats i aspiracions. 
 

• Participar en projectes transversals al barri, fent visible la validesa de 
l'experiència i participació de la gent gran. 



Eix estratègic 2: Promoció de la Participació social de les   
     persones grans a la ciutat 
  
Objectius operatius:  

  
  

• Fomentar la participació de la gent gran en projectes de tipus social en 
col·laboració amb altres agents socials   

  
• Fomentar la realització de projectes entre entitats veïnes. 

 
 
• Potenciar la participació de la gent gran en els òrgans de participació 

ciutadana formals  



Eix estratègic 3: La dinamització d’espais de desenvolupament  
     personal al llarg de l’envelliment 
  
Objectius operatius:  

  
• Incrementar el nombre de persones voluntàries per compartir els seus 

coneixements amb altres  
  

• Fomentar les trobades interpersonals. 
 

  
• Vetllar per la continuïtat dels espais d'organització i participació dels casals. 

  
• Garantir la formació, l’adquisició de coneixements i el desenvolupament de les 

potencialitats artístiques i tècniques de la gent gran. 



Eix estratègic 4: La promoció de la salut de les persones mentre  
     aquestes  envelleixen 
  
Objectius operatius: 
  
• Promoure les activitats físiques dirigides a les persones grans en 

equipaments i espais oberts del districte( parcs i places).  
  
• Promoure i sensibilitzar a les persones grans perquè adoptin hàbits 

saludables en col·laboració amb els agents de salut del districte 
  
• Promoure el manteniment de la memòria de les persones grans  



Eix estratègic 5: La protecció de la seguretat, la dignitat i   
     l’autonomia de les persones grans 
  
Objectius operatius:  
 

• Generar accions que potenciïn una major autonomia de les persones 
grans  

  
• Difondre informació per evitar riscos a la llar i al carrer. 

 
• Implicar els agents de promoció econòmica i els agents de seguretat en 

la protecció i prevenció de riscos de la gent gran (comerç, guàrdia 
urbana, bombers)  



  

Eix estratègic 6: La gestió de la qualitat dels casals i espais de     
     gent gran municipals 
  
Objectius operatius:  

  
• Millorar les accions de suport al voluntariat en el marc dels casals, a les 

entitats i en el districte en general  
 
• Potenciar i reordenar el punt d'informació de la gent gran dels casals. 

 
• Millorar les instal·lacions i els equipaments de gent gran del districte  


