PROJECTE D’ESTABLIMENT DEL CENTRE DE SERVEIS PER A LA GENT GRAN
DE MONTGAI
(article 159.2 del ROAS)

1. Descripció de l’abast territorial on es desenvolupa el projecte
Montgai és un municipi que pertany a la comarca de la Noguera, província de Lleida
amb capital a Balaguer. La Noguera és la comarca de més superfície de Catalunya
amb 1.784 km2, que és el 5,56% del total del país, representa el 0,54% de Catalunya.
La densitat de població és de 21,6 hab./km2, molt baixa respecte al conjunt de país.

1 Font: Idescat

Montgai és un municipi de 625 habitants actualment situat al sud-est de la comarca de
la Noguera que consta de dos nuclis de població: Montgai i Butsènit.
La tendència del municipi de Montgai és la disminució i envelliment de la població de
manera continuada. La relació entre l’envelliment i l’entorn és evident: com més petit
és el municipi, més alta és la proporció de població gran que té.

Actualment el municipi de Montgai té gairebé un 33% de persones del total de la
població que tenen més de 65 anys. Concretament hi ha 155 persones grans (74
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homes i 81 dones) que tenen entre 65 i 84 anys, també hi ha 51 persones que tenen
sobreenvelliment (17 homes i 34 dones) que tenen 85 anys o més.
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Cal tenir en compte que actualment el municipi de Montgai només disposa del servei
d’atenció domiciliària per atendre a les persones grans o bé persones amb grau
reconegut de dependència. El centre de dia o residència més propera és la residència i
centre de dia de Cubells que es troba a 8km, els centres de dia i residències
d’Agramunt a uns 13 km i els centres de dia i residències de Balaguer que es troben a
uns 15 km.
Un altre factor que hem observat de totes les persones més grans de 65 anys, és que
moltes d’elles viuen soles i els seus fills o familiars més propers viuen a altres
municipis.

Detecció de necessitats:
▪

Per tots aquests factors detallats en la justificació es detecta una part molt
nombrosa de la població amb envelliment i sobre envelliment que viu sola

▪

Moltes d’aquestes persones grans tenen una dependència severa

▪

Moltes d’aquestes persones grans tenen limitacions en la realització d’alguna de
les activitats bàsiques de la vida diària (dificultats en la mobilitat, higiene personal,

▪

Moltes d’aquestes persones han de fer ús d’ajudes tècniques o productes de
suport com ara bastó, caminador, productes per la incontinència...

▪

Moltes d’aquestes persones grans també tenen limitacions en la realització de les
activitats instrumentals de la vida diària (cuinar, transport, fer la compra, tràmits
administratius, gestionar la medicació, gestionar dispositius i productes...)
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en vestir-se, en dur una correcta alimentació, en anar al bany...)
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▪

També cal tenir en compte que les estructures de suport de moltes d’aquestes
persones que viuen soles són informals molts cops, perquè són els mateixos veïns
del municipi

▪

Moltes de les persones més grans de 65 anys que viuen al municipi de Montgai i
tenen fills, aquests viuen fora del municipi

▪

En aquests moments al municipi de Montgai tenim unes 10 persones més grans de
65 anys que tenen serveis de suport formals com són el servei d’atenció
domiciliària o bé el servei de teleassistència

Possible població interessada:
▪

Actualment al municipi de Montgai des dels serveis socials d’atenció primària tenim
detectades 11 persones més grans de 70 anys amb Grau I de dependència.
Això vol dir que aquestes persones tenen una dependència moderada i necessiten
ajuda per a la realització de vàries activitats de la vida diària com a mínim una

▪

També tenim detectades 6 persones que tenen reconegut Grau II i Grau III
dependència i en aquests moments també viuen als seus domicilis del municipi de
Montgai amb cuidadors familiars i alguns amb suport del servei d’atenció
domiciliària del Consell Comarcal. Aquestes persones necessiten ajuda per
activitats de la vida diària vàries vegades al dia i necessiten el suport permanent o
indispensable i continuat d’una altra persona.

▪

També hi ha un volum important de persones més grans de 65 anys que en
aquests moments són autònomes i actives, però degut a l’edat comencen a
necessitar el suport intermitent a determinades tasques, en aquests moments es
troben per tal de relacionar-se i fer-se companyia.
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vegada al dia i tenen necessitat de suport intermitent.
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Aquest envelliment representa un nou repte social per les polítiques públiques a nivell
local que han d’incorporar una perspectiva integral de les persones, transversal i de
proximitat de les oportunitats de l’entorn per tal de crear societats per a totes les edats.
L'atenció a la gent gran ha esdevingut d'un temps ençà una prioritat.
A més, les persones grans s’estimen més estar-se a casa quan envelleixen i valoren
molt positivament l’autonomia que aquesta decisió representa per a les seves vides,
encara que això impliqui viure sols. En canvi, veuen amb un cert recel altres opcions
com són les residències o l’alternativa tradicional de conviure amb algun dels fills.
El desig de continuar vivint a la casa familiar té un significat especialment important, ja
que contribueix a mantenir el valor simbòlic que té per als seus estadants mantenir una
identitat comuna i compartida; un sentiment d’arrelament que és important tant des del
punt de vista individual, per al benestar de cada persona gran, com des del punt de
vista social i col·lectiu, ja que el fet de quedar-se als entorns rurals contribueix a la
supervivència d’aquestes zones.
Una de les mesures que impulsa l’Ajuntament de Montgai, és la creació i obertura del
posar l’accent en la necessitat de promoure un entorn més sensible a les necessitats
de la gent gran.
El centre, vol garantir l’atenció a les persones grans del seu municipi i també de les
seves poblacions més pròximes, també necessitades d’atendre i donar resposta a les
necessitats de la seva gent gran. Molts municipis no disposen dels recursos
econòmics suficients per assumir l’elevat cost que suposa per un municipi rural,
l’obertura d’un centre de serveis per la gent gran. Per això, el municipi de Montgai vol
generar sinèrgies en l’àmbit municipal per afavorir l’ocupació i el desenvolupament
econòmic del territori.
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centre de serveis per la gent gran “La Fassina” de Montgai. El seu objectiu principal és
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A més, permetrà l’optimització dels costos de dinamització econòmica, la implicació de
persones i entitats del territori en projectes que els hi permetin sentir-se més vinculats
amb el seu espai de vida quotidiana i, conseqüentment, poder posar fre a algunes de
les tendències que pateixen les zones rurals, com són la regressió del sector primari i
la fugida de gent jove cap a espais urbans per manca de possibilitats laborals.
1.1.- Contribució a l’estratègia local i els seus objectius
En els últims anys, s’ha detectat un envelliment demogràfic que planteja una nova
situació social. L’augment de l’esperança de vida, fins a edats avançades, és fruit d’un
desenvolupament social sense precedents. Tot i això, l’envelliment de la població
comporta alguns reptes, entre els quals trobem l’increment de la despesa social,
l’augment de la dependència o les necessitats creixents d’atenció al grup dels més
fràgils entre les persones grans.
Les polítiques d’envelliment actiu a nivell local tenen el potencial de transformar
l’entorn mitjançant l’oferta de recursos i serveis i l’enfortiment de les seves xarxes
socials i la promoció de la participació de la ciutadania com a agents creadors de

El municipi de Montgai treballa per donar respostes a aquest repte amb l’obertura d’un
centre de serveis d’àmbit rural. Els centres de serveis, situats en zones rurals, per la
gent gran, són un recurs imprescindible. Estan formats per una plataforma de serveis
integrats en la comunitat, i pretenen donar resposta a la voluntat majoritària de la gent
gran de romandre al domicili propi, mentre els sigui possible, oferint una gran diversitat
de serveis i activitats durant el dia i adaptant-se a les necessitats de la població.
El projecte del Centre de serveis per a la gent gran “La Fassina” de Montgai, és una
eina de desenvolupament local i de foment de l’ocupació a la comarca de La Noguera.
Forma una part molt important del “Pla estratègic local” que té com a objectiu general
el de revitalitzar el municipi en els àmbits econòmic, social i ocupacional, mitjançant
l’impuls de l’activitat econòmica -principalment en els sectors comercial i turístic- i el
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benestar.
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foment de l’ocupació, la potenciació dels seus valors culturals i d’identitat i la millora de
la qualitat de vida dels ciutadans.

1.2.- Descripció general del projecte i les actuacions previstes
Per fer una detecció de les necessitats del servei i de la possible població interessada
en el centre de serveis “La Fassina” de Montgai, s’han dut a terme diferents reunions
amb els Serveis Socials de la Noguera juntament amb aquesta corporació.
L’assistent social del municipi, la Sra. Sílvia Fernàndez, va realitzar una introspecció
amb les persones més grans de 65 anys que han acudit algun cop als Serveis Socials
o bé els han fet alguna intervenció per tal de saber quina seria l’acollida d’aquest tipus
de centre al municipi: moltes d’elles es van mostrar molt satisfetes i contentes de
poder tenir un servei d’aquest tipus al seu municipi.

serveis com un lloc on poden trobar-se amb els diferents veïns del municipi i mantenirhi una relació constant, on podran fer activitats i podran continuar fent allò que els
agrada tot mantenint la seva autonomia sense haver-se de desplaçar fora del municipi.

Les persones més grans de 65 anys, del municipi, que en aquests moments tenen
reconegut un grau de dependència moderat o bé han començat a tramitar la sol·licitud
de valoració de dependència veuen en el centre de serveis com una necessitat per tal
de poder continuar vivint soles al seu domicili del seu municipi tot i necessitar el suport
intermitent d’algú i l’ajuda per a la realització d’algunes de les activitats de la vida diària
com a mínim una vegada al dia.
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Les persones que en aquests moments són autònomes i actives veuen el centre de
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I tot això sense haver-se de desplaçar fora del municipi com fins ara havien de fer per
acudir a alguns serveis adreçats a les persones grans o bé s’havien de desplaçar fora
per anar-se’n a viure amb algun dels seus fills a un altre municipi.
Una vegada analitzada la situació, el Centre de serveis per la gent gran “La Fassina”
de Montgai s'adreçarà a persones a partir de seixanta-cinc anys, en situació de poca
dependència, que necessitin organització, supervisió i assistència en les activitats de
la vida diària. Constitueix una alternativa a l'internament residencial de la persona gran
i pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.
El centre serà un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn
familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia
personal i social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors
condicions i proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans poc
dependents.
El centre pretén oferir unes rutines que ajuden a la persona gran a mantenir-se activa,
a relacionar-se, i és l’excusa perfecta per sortir de casa cada dia una estona.
El centre està constituït dins d’una plataforma de serveis com un recurs que proveeix

garantir la continuïtat en el desenvolupament de les activitats habituals de la persona
gran en el seu entorn immediat i d’aquesta manera afavorir la recuperació i el
manteniment de la seva autonomia, a través d’activitats com poden ser: estimulació
cognitiva (memòria, llenguatge, càlcul..), tallers i jocs de taula, gimnàstica grupal, taller
de musicoteràpia, bingo setmanal, entre d’altres.
Els objectius principals del Centre de la gent gran són els següents:
✓ Oferir un entorn adequat i adaptat a les necessitats d'atenció i als interessos de les
persones grans de forma personalitzada
✓ Afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i social
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✓ Mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions
possibles
✓ Proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans poc
dependents
✓ Potenciar i estimular les habilitats de cada persona d'acord als seus gustos i
preferències, en un ambient lúdic i acollidor
✓ Afavorir la cohesió entre persones amb més vulnerabilitat com són les persones
grans
✓ Poder accedir a l’alfabetització digital i d’accés a les noves tecnologies: a través de
la xarxa wifi, amb el suport d'una o diverses persones, faciliten a la ciutadania
l'accés a la societat de la informació
✓ Potenciar la creació de llocs de treball directes indefinits, a través de la
contractació d’un/a treballador/a familiar, i indirectes donant feina al bar del Casal
municipal de “Cal Delme” on s’oferiran els àpats de dinar del centre de serveis “La

✓ Altres

2. Característiques del servei

El centre de serveis per a la gent gran és un centre no assistencial, pensat com una
instal·lació d’ocupació del temps lliure.
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El centre pretén donar resposta a les necessitats de la nostra gent gran: disposar d’un
centre de serveis al poble, gaudir d’una diversitat de serveis i activitats i estar en
companyia durant el dia.
És una plataforma de serveis amb l’objectiu de donar suport integral a la globalitat de
la persona gran i oferir-li els serveis especialitzats que requereixi, a prop de casa, per
millorar la qualitat de vida i potenciar un envelliment actiu, oferint atenció en tres
nivells: atenció personal, atenció a la família, atenció a l’entorn i l’accessibilitat.

Per tant, les persones usuàries principals són la gent gran, però també en podran ser
beneficiaris altres col·lectius.
En aquest centre s’hi volen aglutinar les activitats de la gent gran i altres per optimitzar,
centralitzar i ampliar els recursos per satisfer les necessitats específiques per a la gent
gran, sens perjudici que s’ampliï també a altres usuaris.
Entre els serveis i activitats que s’hi volen aglutinar i prestar s’hi poden trobar els

-

Tallers i activitats:

-

Tallers de “llanateràpia”

-

Tallers d’educació física

-

Tallers de manualitats personalitzades i adaptades

-

Dinamització sociocultural

-

Acolliment i convivència

-

Activitats intergeneracionals

-

Tallers d’estimulació cognitiva*

-

Sessions de neuroprevenció*

-

Formació i atenció a cuidadors*

-

Tallers d’ús de noves tecnologies*
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-

Tallers per un dol saludable*

-

Serveis i recursos per a la gent gran*

-

Tots aquells altres que es considerin necessaris.

*Amb el suport d’un/a treballador/a familiar gestionat mitjançant els Serveis Socials del

-

Serveis :

-

Acompanyament i atenció individual

-

Banc de productes de suport

-

Programa “Milpeus i Polseres QR”

-

Podologia, dietètica i fisioteràpia

-

Servei de menjador*

-

Servei de bugaderia*

-

Servei de transport*

-

Tots aquells altres que es considerin necessaris.

*Serveis subjectes a necessitats i demandes de les persones usuàries.

3. Forma de gestió

El servei es gestionarà de forma directa, no excloent qualsevol altre tipus de gestió.

4. Obres, béns i instal·lacions necessàries per a la prestació
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Per a l’establiment del servei es preveu utilitzar l’edifici de “La Fassina” (antic Lo cafè
de Montgai), ubicat a la Plaça Prat de la Riba, Número 18 de Montgai, que ha estat
remodelat mitjançant un projecte d’obres que va portar per títol “Condicionament
d’edifici i espais d’activitats i serveis per a Casal de Gent Gran a Montgai”, d’import
segons projecte de 243.436,37 €. Aquestes obres les ha realitzat el contractista que va
guanyar la licitació.
Es fa constar que pot ser que una part de l’edifici es destini a altres usos, o bé que hi
hagi espais polivalents. El Centre disposa d’un espai de lectura, espai diàfan de
conversa, zona de jocs i activitats, zona de televisió, despatx d’atenció personalitzada,
cuina, lavabos, magatzem, espais exteriors per activitats i una zona enjardinada a
l’exterior.
L’edifici, de moment, no consta numerat a l’inventari de béns municipal, com a bé
patrimonial; i s’haurà de tramitar l’afectació al domini públic, si no és que es produeix
de forma automàtica. Està previst que properament s’hi incorpori.

Es detalla en un document a banda “Informe possibles usuaris / usuàries del centre de
serveis per a gent gran La Fassina de Montgai”, elaborat per la Sra. Sílvia Fernàndez,
Treballadora Social del Consell Comarcal de la Noguera adscrita a Montgai.
La direcció del centre es preveu que sigui assumida inicialment per l’Alcaldia, amb
l’assistència de la regidoria corresponent i del /de la treballador/a social adscrit/a a
Montgai, per tal de dirigir, planificar, calendaritzar, promoure i programar el servei.
La direcció podrà consultar l’Associació de Jubilats davant de qualsevol decisió
important d’organització i/o funcionament.
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5. Estudi econòmic financer i tarifes a percebre dels usuaris
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Per satisfer les necessitats detectades, es calcula que caldrà comptar amb el següent
personal, que caldrà ampliar o no en funció de l’ús real del servei:

a) Un/a dinamitzador/a comunitari o sociocultural (amb les retribucions del
subgrup C1, complement de destí de nivell 14 i específic de 1.112,43 €
mensuals (15.361,94 € anuals), més 167,73 € de pagues, anualitat 2020) i
desenvolupar les activitats proposades al servei.

b) Un auxiliar de geriatria (amb les retribucions del subgrup C1, complement de
destí de nivell 14 i específic de 1.202,97 € mensuals (16.629,48 € anuals), més
182,82 € de pagues, anualitat 2020) per a l’atenció personal dels usuaris.
El nivell de complement de destí i l’específic s’hauran de determinar, si s’escau,
definitivament, al crear els llocs de treball, i són modificables.

En funció del nombre de persones usuàries, les figures anteriors es poden unificar i la
direcció del centre encomanar-la directament a un/a treballador social, un/a

No s’escau determinar les tarifes, perquè seran objecte de preu públic, no de règim
tarifari.

6. Règim estatutari dels usuaris

Es detalla en el reglament regulador del servei.
L’alcalde
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educador/a social (A2) o una persona amb una titulació anàloga o equivalent.

