NECESSITATS DE SERVEI
DE RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA
PER A LA GENT GRAN
A VILAFRANCA DEL PENEDÈS

Gener de 2017

1.- DIAGNOSI DE LA SITUACIÓ ACTUAL
Residència assistida

Contingut:

Diagnosi de la situació actual

Vilafranca del Penedès compta actualment amb 130 places amb copagament dels
usuaris i usuàries (places col·laboradores), així com de 153 places privades vinculades, és a dir, en les quals l’usuari es fa càrrec del cost i rep uns ajuts en funció
del grau de dependència.
El centre públic de referència a Vilafranca és el Centre Sociosanitari Ricard Fortuny.

Mantenir la gent gran relacionada amb la vila
Una oportunitat al centre de la vila: la Residència Sant Francesc
Què volem Vilafranca en Comú per a la gent gran

Centre de dia
Pel que fa a places de centre de dia, a Vilafranca del Penedès disposem de 49
places col·laboradores, així com de 5 places privades vinculades i de 44 places
privades.

Llista d’espera
Editat pel Grup de Treball de Salut i Drets Socials
de Vilafranca en Comú
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Tel. 931 536 301
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En aquests moments la llista d’espera de places de residència assistida al centre
de titularitat pública Ricard Fortuny és de 2-3 anys per a les places col·laboradores
(243 persones) i de 1 any de places privades vinculades (93 persones). L’oferta de
places, doncs, resulta del tot insuficient.
Pel que fa a places de centre de dia, al Centre Ricard Fortuny la llista d’espera és
de 6 mesos aproximadament (29 persones) per a les places amb copagament,
mentre que per a les places privades és de 3 mesos (46 persones).
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RESIDÈNCIA A VILAFRANCA
PLACES
COL·LABORADORES
Oferta

Llista
d’espera

RICARD FORTUNY

89

2 anys
(249 places)

INGLADA VIA
I MARE RÀFOLS

41

2-5 anys

LLAR D’AVIS
JOSEFINA MATA

-

TOTAL

130

PLACES PRIVADES
VINCULADES
Llista
d’espera

Oferta

1 any
(93 places)

18

PLACES
PRIVADES
Oferta
-

135
22
2-5 anys

153

1 any

22

> Dades Serveis Socials Ajuntament de Vilafranca
CENTRE DE DIA A VILAFRANCA
PLACES
COL·LABORADORES

PLACES PRIVADES
VINCULADES

PLACES
PRIVADES

Oferta

Llista
d’espera

Oferta

Llista d’espera

Oferta

RICARD FORTUNY

25

6 mesos
(29 places)

5

3 mesos
(46 places)

-

C.D. VILAFRANCA

24

10 places

-

INGLADA VIA

-

-

LLAR D’AVIS
JOSEFINA MATA

-

-

VILA ÀGORA

-

-

TOTAL

49

6 mesos
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(6.490 persones sobre 25.826), al 37%. Això vol dir un increment percentual del
50% i un increment absolut de 3.245 persones majors de 65 anys, fins a situar-se en un total de 9.735. Per tant, cal tenir en compte aquesta previsió a l’hora
d’actuar avui sobre la detecció de necessitats i planificar les accions a realitzar.
La Programació territorial dels serveis socials especialitzats 2015-2018 -estudi que estableix necessitats i priorització comparant la situació de totes les comarques- ha calculat per l’Alt Penedès que fan falta unes 40 places de centre de
dia, amb un grau de prioritat alt. I unes 230 places de residència assistida, amb un
grau de prioritat mitjà.
Aquestes xifres es refereixen al 100% de les necessitats, no a la previsió de satisfer-les, que es quedarà segurament en el 25% o 50%. Aquestes xifres no arriben
a cobrir les llistes d’espera que tenim actualment.
La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran, promoguda pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i pel Consell de la Gent Gran de
Catalunya, descriu el “principi d’assistència” a la gent gran, en el qual es declara el
dret a “tenir accés als drets socials, sanitaris i assistencials”. En la situació de dèficit de places de serveis assistencials que existeix actualment a Vilafranca i
a la comarca, aquest dret s’està vulnerant.
A Vilafranca tenim necessitat d’increment de places públiques de residència assistida i centre de dia, i la tenim ara, no al 2018, que segurament serà més gran. És
una necessitat urgent, que cal reivindicar amb urgència.

-

44

3 mesos

44

> Dades Serveis Socials Ajuntament de Vilafranca

Previsió de necessitats
Les previsions a curt i mig termini (entre 5 i 20 anys) realitzades per l’IDESCAT ens
indiquen que la taxa de dependència (majors de 65 anys per cada 100 persones
d’entre 15 i 64 anys), passarà, en el termini d’uns quinze anys, del 25% actual
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2.- MANTENIR LA GENT GRAN RELACIONADA AMB LA VILA

decisions, a mantenir el propi projecte de vida, així com des de la responsabilitat
de complir els compromisos adquirits lliurement en l’exercici de la ciutadania.

La Carta de Drets i Deures de la Gent Gran, promoguda pel Departament de Benestar i Família de la Generalitat de Catalunya i pel Consell de la Gent Gran de
Catalunya, defineix així el “principi d’autorealització” de la gent gran:

Una de les principals dificultats amb què es troben les persones grans a l’hora
d’exercir la seva autonomia és la mobilitat. Cada vegada més les persones arribem
a edats avançades en condicions de vides molt favorables i amb plenes capacitats
per poder fer aportacions actives a la vida social i cultural dels pobles i ciutats, però
les condicions físiques personals sovint són un obstacle.

“les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps lliure en la societat”.
Així mateix, diu que per afavorir el compliment d’aquest “principi d’autorealització”,
tenen dret a “desenvolupar plenament les seves potencialitats, a mantenir rols
significatius i actius en la societat a partir de les capacitats, el coneixement i l’experiència en un procés de formació de tota la vida”.
La carta també indica el dret de la gent gran “a la llibertat de comunicació, de
desplaçament i de participació en la vida social, econòmica i cultural”, així
com el dret que se’ls respecti “la capacitat d’autogestió, així com l’expressió dels
propis desigs i l’elecció voluntària de participar en activitats de la comunitat”. Al
mateix article, s’apunta que la gent gran té dret a què se’ls faciliti “la pròpia autorealització”, mitjançant en desenvolupament d’entorns accessibles.
D’altra banda, la Carta de Drets i Deures de la Gent Gran també descriu el “principi de participació”:
“les persones grans hem de poder participar activament en la formulació
i en les polítiques que afecten directament en nostre benestar, des de la
solidaritat amb altres generacions, en una societat per a tothom. Aquest
principi ha de ser entès des del dret a la lliure associació”.
Per això, en el marc d’aquest principi s’indica clarament el dret de les persones
grans al seu reconeixement dins la societat i “a ser considerades com un valor
social elemental i es potenciï la seva participació activa”.
Les persones grans tenen “dret a participar de forma significativa en la vida cultural, laboral, social i política, així com en la presa de decisions mitjançant els òrgans
que es considerin oportuns”. També tenen dret a què “es tingui en compte l’experiència i el coneixement” que han acumulat, així com dret a “contribuir amb
la comunitat”.
Aquests principis que regeixen els drets i deures de la gent gran es fonamenten en
el concepte de l’autonomia personal, entesa com el dret a ser lliures en la presa de
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D’altra banda, per al desenvolupament d’una societat diversa i respectuosa, és del
tot necessari que les persones grans formin part visible d’aquesta pluralitat existent
al carrer. Les persones grans han de tenir les facilitats necessàries per moure’s
dins el nucli urbà i relacionar-se amb el conjunt de la ciutadania.
Per tot plegat, considerem necessari i essencial que les persones grans de Vilafranca mantinguin el contacte amb la vida social i cultural de la vila, amb el carrer.
És important que els indrets on resideixen o on passen bona part de les hores del
dia estiguin ben connectats amb el nucli on es concentra l’activitat a la vila. Pensem que els serveis assistencials a la gent gran han de ser prioritàriament cèntrics
i accessibles. No apartem les persones grans, integrem-les a la vida comunitària i
facilitem que en puguin formar part.

3.- UNA OPORTUNITAT AL CENTRE DE LA VILA:
LA RESIDÈNCIA SANT FRANCESC
El butlletí de l’Ajuntament de Vilafranca número 180, publicat l’octubre de 2005,
anunciava l’estrena del Centre Sociosanitari Ricard Fortuny i apuntava la voluntat
del govern municipal d’acompanyar aquesta obertura amb “la transformació assistencial de la Residència Sant Francesc en un centre de caire social que incrementa
fins a 62 les places de residència assistida i incorpora un centre de dia per a 25
places. Un cop posats en marxa aquests serveis, la comarca de l’Alt Penedès, i
concretament Vilafranca, incrementarà dispositius assistencials amb 45 places sociosanitàries, 29 places de residència assistida, un centre de dia per a 25 persones
i l’increment de l’Hospital de Dia Sociosanitari”.
Efectivament, la Residència Sant Francesc, ubicada a l’edifici de l’antic Hospital
del Vilafranca, a ple centre de la vila, té al darrere una història de més de 600 anys
d’hospitalitat. L’edifici és d’origen medieval, un antic convent de franciscans. L’any
1835 es va convertir en hospital.
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de finançament. La previsió era que al 2010 ja poguessin iniciar-se les obres.
Aquesta proposta, però, va quedar aturada amb l’entrada de CiU al govern municipal, fruit de la moció de censura presentada l’abril de 2009 per CiU, CUP i ERC.
Només dos mesos després, el juny de 2009, CiU ja anunciava que preveia “altres
possibilitats” per a l’edifici de l’antic INCAVI. El projecte de nova residència quedava tancat definitivament en un calaix.
El moviment ciutadà de resistència, liderat per l’associació Fem Pinya, va recollir
3.800 signatures en favor de mantenir el projecte de residència per a la gent gran
a l’INCAVI. Comptaven amb el suport dels grups municipals de PSC i ICV-EUiA.
Veient la desaparició de les possibilitats d’un nou equipament residencial al centre
de la vila, l’any 2011 Fem Pinya reclama que es faci realitat la transformació anteriorment prevista per a la Residència Sant Francesc i que s’hi puguin retornar les
persones que ho desitgin del centre Ricard Fortuny. Aquesta demanda tenia així
mateix el suport dels grups municipals de PSC i ICV-EUiA.
A l’actualitat la Residència Sant Francesc continua tancada. L’any 2009 es va optar per traslladar els seus residents al centre Ricard Fortuny, en una decisió que
responia a criteris polítics i econòmics. Cap informe tècnic desaconsellava que
l’hospital vell acollís un centre residencial per a la nostra gent gran.

La previsió de l’any 2005 de no només de mantenir l’ús assistencial de la Residència Sant Francesc, sinó de transformar-lo en centre social per a la gent gran, permetia mantenir un centre de referència al centre de la vila, facilitant a les persones
usuàries el contacte amb la vida quotidiana i el dinamisme del nucli del municipi.
Dos anys després, va néixer la proposta d’una nova residència d’avis a Vilafranca.
A les eleccions municipals de l’any 2007, els programes electorals de diversos partits vilafranquins contemplen construir una nova residència per a persones grans
a la vila. Mig any després de les eleccions, el grup municipal d’ICV-EUiA proposa
construir-la al terreny municipal de l’antic INCAVI, proposta que recull el govern del
PSC i incorpora la redacció del projecte en el pressupost de 2008.
La proposta avança i supera tots els tràmits de licitació del projecte. Fins a 104
equips d’arquitectes van presentar la seva oferta al concurs de projectes per la
residència de l’INCAVI l’octubre de 2008. A finals d’any ja s’havien escollit 4 equips
finalistes. En la proposta de pressupost municipal de 2009, es preveu la redacció
del projecte arquitectònic de la residència, determinar la forma de gestió i les vies
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Avui, gener de 2017, amb el grup del PSC instal·lat al govern municipal, la previsió per a l’edifici de l’antic Hospital és acollir les dependències administratives de
l’Ajuntament. El pressupost municipal per al 2017 preveu una inversió de 600.000
per aquesta finalitat. De nou queden destruïdes les esperances de comptar
amb un espai de residència i centre de dia per a les persones grans al centre
de la vila. No només això, aquest propòsit del govern CiU-PSC de Vilafranca també posa fi a una trajectòria centenària d’un edifici històric.
Per això des de Vilafranca en Comú reivindiquem la idoneïtat de l’edifici de
l’antic Hospital de Vilafranca per acollir els serveis assistencials per a la gent
gran. Per tradició històrica de l’edifici, perquè ja havia estat planificat i projectat
d’aquesta manera i, sobretot, perquè la gent gran necessita mantenir-se vinculada
amb la vida comunitària de la vila. Perquè cal donar totes les facilitats a les persones grans perquè puguin mantenir-se actives i continuïn aportant tot el que la vila
necessita d’elles.
D’altra banda, pensem que la decisió sobre l’ús que cal donar a un edifici
patrimonial de la vila no hauria de dependre del govern de torn que hi hagi a
l’ajuntament. És una decisió sobre la qual la ciutadania ha de tenir l’oportunitat de
posicionar-se, amb tota la informació sobre la taula. Un canvi d’ús tan important en
DOSSIER: Necessitats de serveis de residència i centre de dia a Vilafranca
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aquest edifici històric com el que preveu el govern CiU-PSC, no ha estat suficientment argumentat. Els vilafranquins i les vilafranquines tenim dret a dir-hi la nostra.

El posicionament de Vilafranca en Comú és que la Residència Sant
Francesc és una oportunitat per donar resposta a la necessitat de places de residència assistida i centre de dia a Vilafranca; per fer una vila
més inclusiva per a la gent gran, i també per garantir que aquest edifici públic mantingui l’ús assistencial per als vilatans i les vilatanes.

pretendre que la ciutadania sigui activa, si compta amb diferents barreres a la
seva llar, des de la falta d’ascensors, a la manca dels recursos energètics bàsics,
com a exemple. Aquestes mancances fan que estiguem creant més dependència
i solitud.

4.- QUÈ VOLEM VILAFRANCA EN COMÚ PER A LA GENT GRAN

Cal tenir un programa de recursos accessibles per a totes les persones
grans, no només per a unes poques. Recursos com un servei d’àpats a domicili, ajuda a domicili, activitats d’estimulació i rehabilitació física i cognitiva,
per a tots aquells amb dificultats en el desenvolupament de les seves activitats
de la vida diària, o amb dificultats econòmiques. Aquest és, alhora, un nínxol de
generació de treball que pot desenvolupar-se de forma cooperativa i garantint unes
condicions dignes per a les persones que els realitzen.

La voluntat de preservar la dignitat i la llibertat de totes les persones, tinguin l’edat
que tinguin, dirigeix el nostre ideari. En aquest sentit, les persones grans tenen
tres opcions: viure a la seva llar, viure en un pis assistit o ocupar una plaça de
residència.

Per a implementar aquesta nova política, caldrà treballar conjuntament amb tots
els col·lectius i associacions, així com amb els organismes de l’Administració local
i nacional que en aquests moments s’ocupen dels diversos aspectes de la gent
gran. Sempre de forma participativa i transparent amb la gent gran per tal de saber
les seves opinions, dificultats, mancances i perspectives.

Aquestes opcions depenen en part de la salut d’aquestes persones, però les tres
haurien de ser garantides per les institucions públiques. Viure a la pròpia llar suposa tenir una pensió suficient, cosa que malauradament no sempre es dóna (en
especial per a dones vídues, que sovint cobren menys de 700 euros al mes).
Actualment, 166 persones reben ajuda a domicili a Vilafranca del Penedès, xifra
que considerem del tot insuficient. Pel que fa a les places de residència, les dades
anteriors manifesten la seva mancança, tant pel que fa a les residències assistides, com als centres de dia.
Per a la gent gran, Vilafranca en Comú proposa desenvolupar polítiques d’inclusió, de participació i d’envelliment actiu. Dins del col·lectiu de la gent gran hi ha
persones molt actives. Persones que poden i volen donar un servei al seu municipi,
col·laborar amb la comunitat i treballar pel bé comú.
Però, malauradament, per motius d’edat no es compta amb elles, ja que partim de
la hipòtesi que ja han acabat la seva vida laboral. Aquesta és una idea falsa, ja que
els estem apartant de la vida en comunitat, quan aquestes persones poden complir
un paper importantíssim dins la nostra vila. Tenen temps, energia, voluntat i experiència. Poden desenvolupar treballs de voluntariat, programes intergeneracionals
i contribuir al bé comú.
Per poder dur a terme aquestes propostes s’haurien de fer canvis estructurals,
sense anar més lluny en un camp tan essencial com l’habitatge. No és possible
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Resumint, les nostres propostes bàsiques son les següents:
1.- Facilitar que la gent gran disposi d’un habitatge amb totes les adaptacions i
serveis per a garantir la seva permanència al domicili propi. Garantir que tots els
serveis bàsics estiguin coberts, de manera que cap persona gran pugui ésser privada d’aigua, llum i calefacció.
2.- Augmentar la disponibilitat de pisos adaptats, considerant la possibilitat d’intercanviar habitatges inadequats.
3.- Garantir places públiques de residència assistida i de centres de dia suficients.
4.- Preservar els espais municipals destinats a l’atenció a la gent gran. En aquest
sentit, recuperar la Residència Sant Francesc-Hospital Vell, com a centre de
dia i residència pública per a la gent gran, constitueix un objectiu prioritari
que proposem a la ciutadania. El fet de ser un equipament cèntric i que podria
acollir alhora activitats culturals i per a joves, permetria als usuaris de Sant Francesc mantenir un vincle actiu amb la vila.
5.- Tenir present la vulnerabilitat de les persones grans que viuen soles (segons
informes dels serveis socials, de la policia i dels bombers) i garantir serveis públics
de qualitat d’atenció a la llar a aquestes persones amb dependència, però que
optin per viure a la seva llar.
DOSSIER: Necessitats de serveis de residència i centre de dia a Vilafranca
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6.- Incrementar la capacitat dels serveis socials municipals i dels recursos de la
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona per a assistir a domicili a les
persones grans.
7.- Disposar d’alternatives per a les persones grans i els seus familiars responsables que requereixen respostes immediates. Disposar de serveis públics de “respir” per a les famílies i responsables de persones grans.
8.- Promoure una auditoria social que radiografiï la realitat i permeti elaborar previsions futures.
9.- Garantir la retribució convenient i justa del personal que assisteix a les persones grans. Creació d’una cooperativa que gestioni els recursos existents, en
detriment de les empreses privades, tals com centre de dia, assistència al domicili,
teleassistència. Així com aportar-ne de nous: servei d’àpats a domicili a un preu assequible per aquelles persones que no tinguin autonomia per sortir de casa seva.
10. Potenciar els programes de convivència intergeneracional, afavorint la permanència en el seu domicili el major temps possible, així com la possibilitat d’un
habitatge per a les persones més joves sense recursos suficients.
11. - Fomentar la participació activa de la gent gran en diferents àrees de la població vilafranquina, mitjançant: cursos de formació al voluntariat i assessorament,
servei d’acompanyament a altres persones majors, paper actiu en serveis lúdics
infantils, com la biblioteca, la ludoteca, xerrades i col·loquis a escoles i instituts de
la vila.

Vilafranca del Penedès
Gener de 2017
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