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II PARLAMENT CIUTADÀ DE TERRASSA 
Dissabte, 21 d’abril de 2018 
Ponent: Comissió de Drets Humans 

 

Polítiques socials adreçades a la Gent Gran: Residències públiques 
 

Segons l’IDESCAT, a Terrassa al 2016, més de 35.000 persones tenien més de 65 anys, de les 

quals més de 15.000 eren  homes  i  més  de 20.000  dones. Segons estudis, per a l’any 2025, 

es preveu  que el tram d’edat  que va dels  65  als  80 anys, les persones dependents  seran 

un 7%, i en el tram de més 80 anys, ho seran més del 40%. 

 
Si  analitzem  aquestes dades, veiem que en el cas mitjà d’una parella, és molt probable 

que al final, un dels dos acabin sent dependent. Això  és  una  realitat  que potser  ens  costa 

entendre i, sobretot assumir, però en el tram final de la vida algú s’hauria d’ocupar 

d’aquestes persones amb dignitat. 

 
És ben segur que moltes d’aquestes persones, en revert ir en persones dependents han/hauran 

d’acabar el tram final de la seva vida a una residència. Ja sigui en una residència concertada o 

privada (per falta de places públiques) encaminades per a donar servei a persones 

dependents, on es poden trobar amb un alt percentatge de persones dependents de grau II i 

III, i qui pren les decisions ho pot fer pensant més amb la rendibilitat del negoci que en el 

benestar dels residents. 

 
Per altra banda, aquestes persones tampoc volen condicionar ni hipotecar durant anys a les 

persones que els podrien tenir al seu càrrec (fills, cònjuge, altres familiars, …), és mes, 

voluntàriament els volen descarregar d’aquesta responsabilitat i volen seguir comptant amb 

ells per a casos puntuals, però no en exclusiva 365 dies a l’any, segurament durant anys. 

 
Moltes persones no disposen de 2.000 - 2.500 €/persona/mes per escollir una plaça a una bona 

residència privada, que n’hi ha, ja que les seves possibilitats no els hi ho permeten. Però molts 

tampoc poden optar a una plaça d’assistència concertada  perquè la forta demanda fa que 

no hi hagi prou oferta i per tant llistes d’espera de mesos o anys i preus alts, moltes 

vegades abusius pel servei que es rep. Per això, cal que hi hagi una bona oferta de places 

públiques, de tal manera que les persones amb necessitats molt concretes no tinguin 

d’esperar per aconseguir una plaça adaptada a les seves necessitats a un preu raonable. 
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En el camp de la dependència, majoritàriament, les dones són les grans sacrificades ja que 

amb freqüència acaben sent durant anys les infermeres particulars de la parella, ja que 

normalment els homes comencen la seva dependència abans que les dones degut bàsicament 

per la menor esperança de vida de l’home (uns cinc anys menys) i per la diferencia d’edat dins 

la parella (habitualment l’home és mes gran). 

 
Les actuals generacions de gent gran els ha tocat viure canvis molt dràstics en el tema de 

l’atenció a les persones dependents i no volen que la situació que viuen o han viscut es 

repeteixi. 

 
Per tot això demanem a l’Ajuntament de Terrassa 

 
 

1. Que s’elabori un pla d’acció i de futur per a la gent gran. Una política en la qual es 

tingui en compte la situació en què viu la gent gran i es busquin solucions de futur a 

curt i mig termini i que contempli altres possibilitats alternat ives a les residències, 

com ara el cohabitatge, apartaments tutelats, etc. El govern de la ciutat ha de donar 

suport i estar al davant de les reclamacions que la gent gran necessita. 
 

2. Que s'executin les obres de remodelació de la Residència Pública de Mossèn Homs, tal 

com es va quedar amb la darrera consellera de la Generalitat  Dolors Bassa, amb 

un part ida de 250.000€  existent als pressupostos de la  Generalitat  2017. 

3. La construcció de la Residència Pública a Sant Pere Nord. Residència que té el projecte 

acabat  i el Parlament de Catalunya  va  instar  al  govern  per  a  que  s’executés, per 

la  gran necessitat que hi ha. 

4. Un estudi de la situació de Residències a Catalunya i sobretot de Terrassa. 
 

5. Saber com està la situació de la construcció de la residència per a persones amb 

problemes de salut mental que també està projectada des de fa temps per a la 

Comarca. 
 

6. Demanem el projecte i construcció d'una residència pública a Ca n'Anglada als horts de 

l'Avinguda de Barcelona. 


