
LA GENT GRAN AL BARRI. Petit apunt. 

El barri de la Sagrada Família, amb una població total de 52.245 habitants i on el 33.1% 

son persones majors de 75 anys que viuen soles, no disposa de cap equipament de 

cures per a la dependència, públic. L’índex d´envelliment es de 206,2 i el de sobre 

envelliment de 53,5. Molt semblant al districte de referencia. 

Hi ha 5 residències privades amb una llista de espera, de 428 demandes per places 

publiques que son en aquests mateixos centres. Els Centres de dia també son privats i 

dins els espais d´aquestes residències. Per tant, els recursos, encara que privats 

responen a un model monogràfic de institucionalització amb un nombre de places 

molt elevat. 

Fa desenes d´anys que aquest barri reclama i amb raó, un equipament per a les cures 

per a persones dependents. Aquest recurs ha de ser divers i ampli, en funció de les 

necessitats de les persones, prioritzant la permanència a l´entorn habitual i mantenint 

unes cures dignes per a tots els actors: cuidats i cuidadors. 

El desplegament i consolidació de les cures segures i de qualitat als domicilis es urgent 

per tal d´assegurar l´elecció lliure de vida a la vellesa. Acabar d´una vegada de parlar 

de la gent gran sense parlar amb la gent gran. Encara que hauríem de parlar de 

dependència i la seva intensitat o gradació. 

Les necessitats diferents de cures quantitativa i qualitativament han de ser l’element 

principal per tal de dissenyar tots aquells recursos dels que s´ha de disposar per assolir 

un envelliment digne. Ningú vol anar a un recurs residencial tipus centre si te altres 

possibilitats i aquesta es, moltes vegades la única alternativa. 

Per tant defensem un recurs divers com pot ser el residencial amb suport que disposi 

d´espais de centre de dia i paral·lelament el suport domiciliari (Illes de Cures, Vilaveïna, 

adequació d´habitatge…) 
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