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AJUNTAMENT DE MANLLEU

Adhesió al projecte de l’OMS: Ciutats Amigues de les
Persones Grans.

Localització de l'activitat

Es proposa al Ple municipal l’adhesió a la moció següent:
QUALITAT DEL/DE LA FUNCIONARI/ÀRIA QUE EMET L’INFORME:
Sra. Àgata Gelpí Lluch, en qualitat de coordinadora de l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut
Pública, Consum i Igualtat, i acomplint les funcions pròpies del lloc de treball encomanades per la
RLT.
Part expositiva:
1. Ciutats amigues amb la gent gran és un projecte promogut per l'Organització Mundial de la
Salut (OMS), per impulsar polítiques d'envelliment actiu que aborden l'envelliment i les
diferents generacions, entre elles les de les actuals persones grans.
2. L'OMS indica que les ciutats han d'adaptar el seu entorn i els seus serveis perquè les persones
grans visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la vida de la ciutat. Una
ciutat amiga de la gent gran és una ciutat per a totes les edats.
3. El projecte es pot resumir en els punts següents:
A) EL PROJECTE:
Es va iniciar com a projecte pilot al 2005, liderat per Alex Kalache, director del Programa Cicle de
vida i Envelliment de la OMS. Durant aquell any i el següent es va procedir a documentar de
forma sistemàtica les pràctiques de 33 ciutats situades a 22 països del món.
De l'anàlisi sobre la informació recopilada i la discussió posterior neix la "Guia mundial de ciutats
amigues de les persones grans", presentada el Dia Mundial de les Persones Grans de 2007.
La Guia s'ordena en un conjunt de dimensions i, a cadascuna d'elles, proporciona orientacions per
a la valoració de les condicions de la ciutat. La Guia és un estri de caràcter pràctic per captar com
és la situació de la ciutat – com facilita i com dificulta la vida quotidiana- i fer-ne el diagnòstic.
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Una vegada s'ha elaborat, es defineixen el pla d'acció i els indicadors. Posteriorment se n'inicia la
implementació.
B) LA METODOLOGIA:
El projecte requereix la participació de les persones grans i dels governs locals. Per una banda, es
basa en la participació de les persones grans en el diagnòstic de les condicions de la ciutat i en les
fases posteriors del disseny i la implementació del pla d'acció. Així, es posa sobre la taula
l'enfocament bottom-up, formulat en el Paradigma de l'Envelliment Actiu.
Per altra banda, el projecte requereix el compromís del govern local tant pel que fa a la
planificació dels serveis municipals com per la seva funció com a promotor i impulsor de la
cooperació amb organitzacions de tot tipus.
El projecte s'estructura en vuit dimensions:









Participació social i cívica
Mobilitat i transport
Accessibilitat i ús dels espais públics i privats
Habitatge
Serveis socials i de salut
Relacions de suport i ajuda mútua
Respecte, desigualtats i condicions d'inclusió
Comunicació i informació

Fases del projecte:




Planificació (any 1-2)
Implementació (any 3-5)
Avaluació del progrés (al final del 5è any)

C) LA XARXA GLOBAL DE CIUTATS AMIGUES DE LES PERSONES GRANS:
L'any 2008 es va crear la Xarxa Global de Ciutats Amigues que permet, entre altres aspectes, els
intercanvis entre les ciutats membres. Sant Sebastià va ser la primera ciutat d'Espanya membre de
la xarxa i Barcelona va ser la primera de les ciutats catalanes.
La lògica del treball en xarxa es fa palesa a través d'actuacions variades, com demostren
iniciatives de diferent abast. En l'àmbit francòfon, la Xarxa Francòfona de Ciutats Amigues de les
persones grans, que va ser creada a Dijon el gener de 2012 i que agrupa 33 ciutats franceses i
quebequeses.
En l'àmbit europeu destaca el projecte AFE-INNOVNET liderat per AGE Plataforma Europea.
Amb la finalitat que Europa esdevingui un entorn amigable per a les persones grans, el projecte
contempla entre els seus objectius l'enfortiment de la Xarxa Temàtica on es destaca el paper dels
actors a nivell local i regional.
D) EL GRUP DE TREBALL CIUTATS I TERRITORIS AMICS PERSONES GRANS:
A l'any 2013 la Diputació de Barcelona promou la creació d'un grup de treball amb l'objectiu
d'agrupar un conjunt d'ajuntaments interessats en aquest projecte.
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Manresa, que va ser pionera en iniciar els treballs i adherir-se a la Xarxa Global, ja ha culminat la
primera fase amb la presentació i posta en pràctica del Pla d'Acció.
Els ajuntaments de Berga, Gavà, Granollers, Igualada i Terrassa també estan adherides a la Xarxa
Global, a partir de l'acord en els respectius plens municipals, i estan immerses en els treballs
d'avaluació sobre l'amigabilitat dels entorns com també és el cas de Sabadell.

Part legal:
1. D’acord amb el que preveu l’article 87.2 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de l’any
2006, els municipis tenen dret a associar-se entre ells i amb altres ens públics per a exercir
llurs competències i per a complir tasques d’interès comú i, a aquests efectes, tenen capacitat
per establir convenis i adoptar altres formes d’actuació conjunta.
2. L’article 25.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local preveu que
el municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l’àmbit de les seves competències, pot
promoure activitats i prestar els serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i
aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en el propi article. L’article 66.1 de
la LMRLC atribueix al municipi la competència per a promoure tota mena d’activitats i
prestar tots aquells serveis públics que contribueixin a satisfer les necessitats i aspiracions de
la comunitat de veïns.

ACORDS:
Primer. Adherir-nos al projecte Xarxa Global de Ciutats Amigues de la Gent Gran promogut per
l’Organització Mundial de la Salut (OMS).
Segon. Notificar aquests acords a la Diputació de Barcelona i l’Imserso: Ciudades amigables, i
comunicar-ho a l’Àrea de Promoció Social i Personal, Salut Pública, Consum i Igualtat.
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