MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE L’ESTABLIMENT DEL CENTRE DE SERVEIS PER A
LA GENT GRAN

Els canvis demogràfics dels últims anys, l’augment de l’esperança de vida, la millora
de salut de la població, i la disminució de la natalitat, han provocat un increment molt
significatiu del pes social i de les dinàmiques i maneres de viure de les persones grans
en la nostra societat.

A més a més, cal tenir en compte la realitat de l’envelliment de la població a les zones
rurals; aquest és un repte social, en què l’administració local ha de vetllar per integrar
totes les persones, creant espais adaptats per a totes les edats.

A Montgai hi ha un nombre important de persones grans: hi ha 155 persones grans (74
homes i 81 dones) que tenen entre 65 i 84 anys. Aquestes persones representen el
24,80 % del total de la població (625 persones). També tenim 51 persones que tenen
sobreenvelliment (17 homes i 34 dones) que tenen 85 anys o més.
Aquestes persones tenen necessitats de suport en àmbits com el domèstic, social, de
salut i de mobilitat, però moltes encara no estan en disposició o necessitat de rebre
serveis especialitzats per a la dependència (centres de dia, residències, SAD), donada
la seua situació actual.

El centre de serveis és una plataforma de serveis per a la gent gran, que té per
objectiu 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. El centre de serveis també ofereix atenció en tres nivells: atenció
personal, atenció a la família i atenció a l’entorn i l’accessibilitat.
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AJUNTAMENT DE MONTGAI
Durant el segon semestre de 2018 i primer semestre de 2019 s’han realitzat una sèrie
d’entrevistes personals que han donat lloc a l’elaboració del document Anàlisi del
programa Sènior del municipi de Montgai , en el qual es conclou que la majoria de les
persones entrevistades (segons manifestació de l’autora, un 90 % aproximadament),
veurien molt necessària i amb bons ulls l’existència del servei que es pretén crear al
municipi, de cara a poder-ne ser persones usuàries.
Conjuntament s’ha treballat amb els Serveis Socials del Consell Comarcal de la
Noguera i amb l’Assistent Social que presta els serveis al municipi, la Sra. Sílvia
Fernàndez, per detectar les necessitats d’atenció especial i, molt concretament, i entre
altres, la vulnerabilitat, risc o dificultat social de la gent gran del propi municipi i dels
municipis de l’entorn.
Durant les reunions periòdiques de coordinació s’han plantejat possibles accions de
caire comunitari per a la gent gran que es puguin dur a terme en el municipi, s’ha
realitzat una valoració de la seva situació i la definició d’un pla de treball. També s’ha
rebut assessorament i orientació sobre els recursos, les prestacions i els serveis més
adequats a les seves necessitats que es recull a l’ “Informe possibles usuaris/usuàries

El Centre de serveis per la gent gran “La Fassina” de Montgai, obre l’oportunitat de
resposta a una sèrie de problemàtiques i necessitats detectades al municipi, i que
tenen relació amb:
- El despoblament i la degradació progressiva del municipi.
- El mercat laboral del territori, quan a la baixa activitat que apunta a la
necessitat d’incrementar la participació de les dones i els joves. Tanmateix, permetrà
afrontar els problemes de les estacionalitats presents en la predominança d’una
estructura econòmica agrària.
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del centre de serveis per a gent gran la Fassina de Montgai”.

AJUNTAMENT DE MONTGAI
- La necessitat d’impulsar activitats econòmiques per generar i potenciar el territori.
Amb l’obertura del centre de serveis per a la gent gran “La Fassina” es pretén crear
llocs de treball tan directes com indirectes, de durabilitat indefinida.
Els resultats esperats són els següents:


Creixement econòmic



Diversificació econòmica i de l’ocupació entre l’agricultura i els serveis



Augment del valor afegit dels comerços i empreses locals



Augment del nombre de microempreses creades



Augment del nombre d’iniciatives associatives creades



Evolució positiva de l’ocupació



Augment dels llocs de treball creats



Augment dels llocs de treball consolidats
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L’alcalde,

