


 Ser una Ciutat Amiga de les persones grans mitjançant la promoció de 
l’envelliment actiu i saludable, de l’aprenentatge al llarg de la vida i de 
l‘impuls de l’activitat participativa, associativa i solidaria.  

 



 

L’equip manté activitats col·laboratives continuades amb els 
serveis d’atenció primària social i de salut, amb els programes 
tècnics d’atenció a les persones i amb d’altres  entitats que 
duen a terme projectes i programes d’atenció a les persones 
grans ( Aspros, Fundació Bancària La Caixa. UdL…). 

 

 

Cap de l’Àrea. 
Treballadora Social 

 

 

 

 

Responsable 
voluntariat. 

Treballadora Social 
Auxiliar 
administrativa 

http://www.google.es/url?url=http://www.larix.es/nosaltres/equip-huma/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiCr7OBv_fLAhVIwBQKHcWkCLAQwW4IGjAC&usg=AFQjCNH-PZcFaomcUN-2YYFzrSusZmxrKg


Població Lleida: 138.144 

Població + 65: 23.500 

% població + 65:  17’01%   

Nombre de socis llars: 8.972 

% població + 65 anys socis de llars: 38,17% 

Participacions en activitats: 8.046 

Voluntaris sèniors: 288 

POBLACIÓ ATESA. DADES A DESTACAR. 



 
 

 

 

 

 

 

 

IMPACTE DE L’ÀREA EN LA POBLACIÓ  



PLA CIUTAT 
AMIGA DE LES 

PERSONES 
GRANS 

Suport teixit 
associatiu 
gent gran 

Promoció de 
l’envelliment  

actiu i saludable 
i l’aprenentatge 

al llarg de la 
vida 

Participació social 
(Ciutats Amigues, 

Consell...) 

Promoció del 
voluntariat 



Les llars de jubilats són equipaments per a la trobada i convivència de les persones grans on es duen a terme 
activitats diverses tant municipals com de les pròpies llars. Estan gestionades per una junta que vetlla pels 
interessos dels socis 

 L’Ajuntament de Lleida disposa de 14 llars municipals, distribuïdes en els diferents barris de la ciutat. 2 
equipaments són propis de  Fundació La Caixa i 1 de la Generalitat. 

 

 

 

Des de l’Ajuntament intervenim en: 

– Suport a les juntes de les llars en la gestió i organització: preparació d’assemblees, comptabilitat, 
actes, petició i justificació de subvencions, resolució de conflictes entre socis i/o membres de les 
Juntes...  

– Seguiment del desenvolupament de les activitats municipals: control d’assistència, resolució 
d’incidències... 

– Apoderament dels membres de la Junta: assessorament en el funcionament de la Junta, suport en 
la planificació de noves activitats... 

 

Un 38% de la població major de 65 anys és soci d’alguna llar. 



El servei de menjador vol facilitar a les persones que ho desitgen, fer l’àpat de migdia en companyia d'altres 
persones i, alhora, garantir una alimentació correcta i adaptada nutricionalment. 

 

• Es pot utilitzar de forma esporàdica o continuada. 

• Llars que disposen de servei de menjador: 

 - Llar de la Bordeta. 

 - Llar de Democràcia. 

 - Llar de Sta. Cecília. 

 - Llar de Sta. Teresina. 

 - Llar El Pilar.  

 

 

 

Durant l’any 2016 es van servir un total de 12.485 àpats, el que representa una mitja de 50,3 àpats diaris 

  

Per a més informació i per a inscripcions, us podeu adreçar a la Llar més propera al vostre  domicili. 

 

SERVEI DE  MENJADORS A LES  LLARS DE JUBILATS 



 
La formació és actualment una constant  al llarg de la vida. L’enriquiment personal i intel·lectual 
no té edat i és necessari per sentir-se integrat a la societat actual. 
Les activitats de l’àmbit de formació ofereixen la possibilitat d’adquirir coneixements a les 
persones que ara gaudeixen del temps i de  ganes per poder fer-ho. 

 

 Les activitats d’aquest àmbit van encaminades a transmetre formació bàsica o   
complementària. 

 

 

 

 

 

 

 

  

         

 

Total de participacions:  1.489. 

 

PROMOCIÓ DE L’APRENENTATGE AL LLARG DE LA VIDA 

Lectura i escriptura funcional, tallers d’escriptura i expressió, tallers  diversos a 
les llars duts a terme per voluntaris (d’idiomes, d’informàtica....), taller 
d’emocions. 

Accés a les TiC: cursos d’iniciació a la informàtica, xarxes socials..... 

Activitats Programa Gent 3.0 en col·laboració amb Fundació La Caixa: 
Activitats d’aprenentatge de noves tecnologies. Activitats de formació, 
participació i voluntariat, de salut i benestar, de desenvolupament personal i 
cicle vital i de coneixements i competències 



Activitats adreçades a millorar l’estat físic i emocional de la gent gran oferint  un ampli ventall de 
possibilitats per mantenir una bona condició física, psíquica i emocional. Això permet aconseguir la 
vitalitat i l’agilitat ideal per portar a terme les tasques de la vida diària sense sentir fatiga o esgotament. A 
més a més, suposen un espai de socialització i relació interpersonal. 

 

 

 

 

 

 

 Activitats fisicoesportives: gimnàstica, aquagym, tai-txi, senderisme....  

                                                                  1.478 participacions al 2016 

 Activitats de prevenció i salut: tallers de memòria, horticultura, escacs, xerrades temes de 
    salut...  

584 participacions al 2016 

 
 

 
 

PROMOCIÓ DE L’ENVELLIMENT ACTIU I SALUDABLE  



 Promoure la solidaritat mitjançant 
l'exercici del voluntariat. 

        288 voluntaris amb diferents perfils i 

        nivell de compromís en funció de la              
 disponibilitat.  

 Àmbits d’actuació: cultural, empresarial, 
medi ambient, social, educatiu, 
internacional.... 

  

PROMOCIÓ DEL VOLUNTARIAT SÈNIOR 

CARNET SÈNIOR 

 El Carnet sènior està adreçat a persones majors 
de 65 anys empadronades a Lleida i ofereix 
descomptes i avantatges en activitats de lleure, 
cultura, esports... ja siguin municipals com 
d’altres entitats. 

 Actualment hi ha vigents un total de 6.682 
carnets sènior, dels quals, 341 es van tramitar 
durant l’any 2016.  



PARTICIPACIÓ SOCIAL 

PARTICIPACIÓ 
MITJANÇANT: 

Diferents Consells Municipals sectorials.   

El  Consell Municipal de la Gent Gran és un òrgan consultiu integrat per 
entitats, associacions.... que treballen en l'àmbit de les persones grans. 

El Consell Municipal de les Persones Grans  és part activa en la definició del Pla 
d’acció de ciutat amiga de la gent gran mitjançant el procés participatiu  de 
Ciutats Amigues de les persones grans i dels diferents projectes que se’n 
derivin:  projectes de sensibilització sobre l’afectivitat, el comerç de proximitat, 
accions de bon tracte... 

Aquest procés participatiu ja s’ha iniciat amb el treball  amb grups de discussió 
per tal d’establir el diagnòstic de la ciutat i les possibles propostes de millora. 
Aquests grups estan integrats majoritàriament per persones grans, però també 
n’hi ha de previstos amb entitats, empreses prestadores de serveis, 
cuidadors..... 

 

 
Aquest procés diagnòstic participatiu de Lleida ciutat amiga de les persones 
grans implica la participació de: 35 grups focals i 350 persones 

Actualment, ja s’han dut a terme un total de 9 grups de discussió en que han 
participat 68 persones. 



PLA CIUTAT AMIGA DE LES PERSONES GRANS 

 

 

 

 

PLA D’ACCIÓ: LLEIDA 
CIUTAT AMIGA DE LES 

PERSONES  GRANS: 
LES PERSONES GRANS AL CENTRE DE LES 

LINIEES DE TREBALL  

TREBALL TRANSVERSAL I PARTICIPATIU 

NOUS PROJECTES A L’AMBIT DE LA 
PROMOCIÓ DE LES PERSONES, DE LA CURA 
PERSONAL, DE L’OCI I LA CULTURA, DE LES 

RELACIONS, DE L’AUTOGESTIÓ DELS 
RECURSOS, ETC  

 

 

 



 
 
Àrea d’atenció a les persones grans 
Rbla. de Ferran 13, pl.baixa 
25007 Lleida 
Tel. 973 700 349 
Fax. 973 700 481 
Email. gentgran@paeria.cat 

 

DADES DE CONTACTE DE L’ÀREA 

mailto:gentgran@paeria.cat

