
 

MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP OLOT PER L’ADHESIÓ DE LA CIUTAT D’OLOT A LA 

XARXA DE CIUTATS AMIGABLES AMB LA GENT GRAN 

 

L’envelliment de la població constitueix una de les transformacions socials més significatives del             

segle XXI. D'aquí a pocs anys els pobles i ciutats s’hauran d’enfrontar a nous reptes, com el de                  

garantir la inclusió social i la participació activa de les persones grans, el qual serà un col·lectiu cada                  

dia més nombrós i heterogeni, amb una gran diversitat de gustos, prioritats i  necessitats. 

 

La ciutat d’Olot, igual que els altres municipis catalans està vivint aquest nou fenomen social amb                

incertesa perquè quan es mirem cap al futur les previsions ens indican que aquesta situació no anirà                 

a menys sinó tot el contrari, augmentarà. 

 

Si ens fixem en la distribució de la població en grans grups d’edat de la ciutat d’Olot veiem una                   

estructura poblacional amb un elevat índex d’envelliment: el 15,23% de la població té menys de 15                

anys, el 65,20% entre 16 – 64 anys i el 19,56% té més de 65 anys. Per tant el percentatge de                     

persones majors de 65 anys és gairebé 5 punts superior al percentatge de la població menor de 15                  

anys o, dit d’una altre manera, a la ciutat d’Olot hi ha més persones grans que no infants i                   

adolescents. 

 

Per tant, el més probable és que l’actual model d’equipaments i serveis per a la gent gran hagi                  

d’evolucionar cap a un més flexible i capaç d’adaptar-se a les aspiracions de les persones grans,                

tenint en compte la variabilitat interindividual que s’incrementa al llarg de la vida. Les persones               

grans encara que estiguin dins d’una mateixa franja d’edat són molt diferents entre elles i per tant                 

demanden atencions diverses i personalitzades. 

 

Davant aquest envelliment de la població i el futur creixement, estarem, doncs, obligats a innovar               

per a fer front aquesta realitat sempre des de la perspectiva inclusiva, dinàmica, flexible i, sobretot,                

afavorint la capacitació i la prevenció. 

 

L’Ajuntament d’Olot ja ve realitzant durant els darrers anys accions i programes que faciliten envellir               

d’una forma més activa, saludable i positiva, però potser no és suficient, i s’ha d’anar més enllà, i és                   

per això que proposem fer un pas endavant, mitjançant l’adhesió de la ciutat d’Olot a la Xarxa de                  

Ciutats Amigables amb la Gent Gran. 

  

El Projecte Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent Gran sorgeix com a                

resposta de l'OMS al progressiu envelliment de la població mundial i el procés d'urbanització,              

destinat a crear entorns i serveis que promoguin i facilitin un envelliment actiu i saludable, amb el tal                  

d'ajudar a les ciutats i pobles a aprofitar al màxim tot el potencial que ofereixen les persones grans. 



 

Aquest projecte adopta com a marc conceptual el paradigma de l'envelliment actiu i saludable i               

inclou en tot el procés la participació activa de les persones grans, tenint en compte sempre les                 

seves necessitats, percepcions i propostes al llarg de tot el procés d'anàlisi i millora del municipi. 

 

Una ciutat amigable és una ciutat dissenyada per a totes les edats perquè l'envelliment actiu és un                 

procés que dura tota la vida i per tant els seus beneficis incideixen en tota la població. 

 

En una ciutat amigable amb la gent gran, les polítiques, els serveis, els entorns i les estructures                 

donen suport i faciliten l'envelliment actiu de les persones a través de factors que afavoreixen la                

salut, la participació i la seguretat en la vida de les persones. 

 

Una ciutat amigable reconeix la diversitat entre les persones grans, en promou la inclusió i influeix                

en totes les àrees de la vida a la comunitat. 

 

Un entorn amigable amb la gent gran reorganitza les seves estructures i serveis perquè siguin               

accessibles i adaptades a les diferents necessitats i capacitats dels individus fomentant la seva              

participació. 

 

És un projecte multi sectorial que integra múltiples aspectes de l'entorn urbà i social que influeixen                

en la salut i qualitat de vida de les persones a la vida a les ciutats: Espais a l'aire lliure i edificis;                      

Transport; Habitatge, Participació social, Respecte i inclusió social; Treball i participació ciutadana;            

Comunicació i informació; Serveis socials i de la salut. 

 

En definitiva, fer que les ciutats siguin amigables és un dels enfocaments polítics més eficaços per                

respondre a l'envelliment demogràfic. 

  

Per tot l’exposat el Grup Municipal CUP OLOT proposa l’aprovació del ple dels següents acords: 

 

PRIMER: Iniciar els tràmits necessaris per fer la sol·licitud d’adhesió de la ciutat d’Olot a la                

Xarxa de Ciutats Amigables amb la Gent Gran. 

 

SEGON: Manifestar el compromís de promoure la participació de les persones grans en totes              

les etapes del procés, és a dir, en el diagnòstic inicial de situació, l'elaboració del pla d'acció,                 

la seva implementació i avaluació del compliment d'objectius. 

 

TERCER: Traslladar tota la informació corresponents aquest procediment a les entitats de            

Gent gran d’Olot. 

 

 

Olot, 30 de març  de 2017 

 


