2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES
2.5 Gent Gran
2.5.1 Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès
Tipologia del servei i objectius
Òrgan de consulta i participació de la gent gran de la comarca format per persones
nomenades per cada entitat i/o associació de gent gran i per persones
representatives dels municipis.
Treballa amb el suport del personal de Serveis Socials
La Junta Permanent celebra una reunió mensual i reunions extraordinàries per
atendre activitats i compromisos i celebra trobades amb diferents casals de la
comarca.
Participació en el Consell de Vocals de la Gent Gran de Catalunya.
Objectius:
 Mobilitzar els recursos i la participació de la Gent Gran de la comarca.
 Dinamitzar la Gent Gran a través dels seus òrgans de participació.
 Estar al servei de tots els casals i associacions de Gent Gran.
 Implicar la Junta Permanent, a través dels projectes, per tal d'arribar als
delegats/ades dels municipis.

Dades 2021




Seguiment dels casals
Preparació de càpsules formatives (es va realitzar la d’Habitatge).
Participació a la Xarxa Comarcal per l’Envelliment Actiu.

Pressupost 2021
5.000 € - Diputació de Barcelona

Aspectes a destacar 2021



Per causa de la pandèmia, s’han reduït les reunions però s’ha mantingut el
contacte directe amb els diferents membres de la Junta.
El Consell de Vocals de la Gent Gran de Catalunya s’ha celebrat de forma
telemàtica.
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2. ÀREA D’ATENCIÓ A LES PERSONES

2.5 Gent Gran
2.5.2 Prevenció i atenció a les persones grans contra els maltractaments
Tipologia del servei i objectius
Accions de prevenció, detecció i intervenció de situacions de maltractament envers
les persones grans.
Participació en la Comissió de l'Alt Penedès contra els maltractaments a les
persones grans i en el grup de treball contra els maltractaments envers les persones
grans de la Diputació de Barcelona.
Objectius:
 Fer visibles els maltractaments vers les persones grans tant a nivell dels
professionals implicats com de la societat en general i entre les persones grans
en particular.
 Crear un marc de referència que afavoreixi la coordinació entre les
administracions locals i comarcals i entre els diferents serveis especialitzats i
professionals per poder actuar amb la màxima eficàcia i per millorar l’abordatge
d’aquestes situacions.

Dades 2021
 S’han detectat i intervingut en 28 casos de maltractament de gent gran.
 S’ha participat en les 2 comissions comarcals que s’han realitzat.

Pressupost 2021
Sense pressupost

Aspectes a destacar 2021
El treball en xarxa, la valoració multidimensional, tenir identificats els professionals
de referència i els circuits d’actuació dels serveis han estat els elements clau en tot
el procés i que han permès millorar l’abordatge de situacions tan complexes com són
els maltractaments a la gent gran.
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