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E
l Dia Mundial de la Gent 
Gran, celebrat el passat 
1 d’octubre, posava el 
focus en un col·lectiu 
creixent. I amb un pes 
específic a Lleida. És,  de 

fet, la provincia catalana amb 
més sobreenvelliment, un 19,7% 
de la població total, 2,7 punts 
més que a la resta de Catalunya. 
I si bé la pandèmia ha retallat 
l’esperança de vida en 1,3 anys, 
encara som al capdavant, amb 
85,2 anys les dones i 79,5 anys 
els homes. Planteja, doncs, uns 
desafiaments als quals cal donar 
resposta des dels àmbits sanitari 
i social, com ara, on allotjar-se 
quan no puguin romandre sols a 
casa en plenes facultats. Una op-
ció és ingressar en un centre de 
caràcter públic o privat.  Segons 
Idescat, el 2021 Lleida disposava 
de 4.966 places, al voltant de 5,7 
places per cada 100 lleidatans 
majors de 65 anys, que abonen 
una mitjana de 1.821 euros al 
mes, apunta Inforesidències. 

Tanmateix, les enquestes  
constaten que la major part s’es-
tima més viure a les seues llars  
i retardar l’entrada en aquests 
cnetres. D’aquí que el sector 
s’hagi reorientat,  fomentant resi-
dències on sentir-se com a casa 
i on el residents puguin gaudir 
d’intimitat i independència tal 
com l’estat de salut els permeti. 

En paral·lel, ha canviat la 
manera d’atendre, apostant per 
centrar-se en la persona (ACP), 
amb plans personalitzats, parti-
cipació del resident i la seua fa-
milía, i el contacte directe amb 
una persona de referència. Un 
model que vol preservar la dig-
nitat de les persones, suprimint 
les subjeccions, i que impulsa 
unitats de convivència reduïdes. 
Fet i fet, Europa és el model en 
el qual emmirallar-se.

Per sentir-se com a casa

B.G

SÈNIORS PROPOSTES

|| L’envelliment i sobreenvelliment de la població, 
més accentuat en el cas de Lleida, impulsa a cercar 
solucions residencials per garantir qualitat de vida

|| Les comarques de Ponent ofereixen prop de 5.000 
places en centres, que cada cop aposten més per un 
model d’atenció centrada en la persona, ACP

LA PUJADA D’UN 3% ACORDADA RECENTMENT NO COMPENSA L’ENCARIMENT DE PREUS, DIU ACRA

n  Les residències tampoc han 
resistit els embats de la infla-
ció. I si bé la patronal catalana 
de les residències Acra valora 
positivament l’increment del 
3% en les tarifes públiques, 
considera que no és suficient 
per compensar l’encariment 
de preus.  

Tal com fixava l’acord signat 
amb drets socials, el preu men-
sual de la residència assitida 
passa a 2.002,56 euros, men-
tre que en centre de dia, puja 
fins als 718,55 euros. En el cas 
de les residències, el preu seria 
de 66,7 euros al dia. 

En aquest sentit, Acra de-

mana acordar amb el Govern 
que les tarifes públiques s’in-
crementin al mateix nivell que 
l’IPC català mentre duri la cri-
si energètica actual.  

D’altra banda, reclamen 
una “coordinació sociosani-
tària real i efectiva en l’àmbit 
residencial”, així com donar 

resposta a la falta de perso-
nal. “També caldria revisar 
la cartera de serveis, per tal 
d’adaptar-la a les necessitats 
d’un sector canviant”, així 
com que es presenti el nou Pla 
Territorial en què es fixin “les 
necessitats d’atenció per a la 
gent gran amb dependència”. 

Demanen que les tarifes pugin al mateix nivell que l’IPC 

Més de 75.800 persones 
majors de 65 anys 

resideixen a les 
comarques de Ponent i 

l’Alt Pirineu i Aran.
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SÈNIORS SISTEMA

T
ot apunta que el 2050 
tres de cada deu ciu-
tadans tindrà més de 
65 anys, 10 punts més 
que ara. L’edat avan-
çada és un dels prin-

cipals factors que determinen 
el grau de dependència d’una 
persona. D’aquí que cada  cop 
més persones intentin accedir al 
sistema i estiguin en llista d’es-
pera. Unes 10.000 persones a 
Catalunya, segons càlculs de la 
patronal Acra en un informe so-
cial i econòmic presentat al juny.

Si bé el sistema públic d’aten-
ció intenta donar resposta a les 
sol·licituds, no dona l’abast. I 
es dona la circumstància que 
hi ha persones amb la prestació 

Al territori català, 1 de cada 3 persones dependents té reconeguda la prestació, però no l’ha rebuda.

DADES A LLEIDA

reconeguda ja per llei, però pen-
dents de rebre-la. A Catalunya, 
1 de cada 3 persones es troba en 
aquesta situació, “el pitjor per-
centatge de l’Estat”, denuncia 
la patronal.

Per corregir aquesta anoma-
lia, des de la patronal es proposa 
elevar la inversió al 2% del PIB,  
en la mateixa línia que altres pa-
ïsos europeus.També proposen  
incrementar preus públics així 
com les prestacions vinculades 
al sistema.

L’informe subratlla els efectes 
de la pandèmia en el sistema, 
tot minvant les sol·licituds dels 
graus de dependència i dels be-
neficiaris dels serveis a nivells 
similarsa als del 2018.

|| Elevar la inversió al 2% del PIB permetria 
reduir la llista d’espera per accedir a un 
centre, integrada per unes 10.000 persones

Més recursos 
per atendre els 
dependents 

B.G

Pendents d’ajuts
A Lleida, més de 2.800 persones 
estan en llista d’espera per accedir 
a l’ajuda a la dependència, tal com 
avançava SEGRE. D’aquestes, el 
53,7% està pendent de valoració.

Sol·licituds de valoració
A 30 de juny, a Lleida s’havien pre-
sentat 59.958 sol·licituds de valoració 
de grau de dependència, el 6,9% del 
total català. D’aquestes, un 46,1%, 
corresponen al Segrià.

Beneficiaris
N’hi havia 12.695, un 7,2% del total 
català. En el conjunt de Catalunya, 
puja a 177. 580, dels quals un 64% 
són dones. El més nombrós són els 
acreditats amb grau II.

G
arantir a una atenció 
integral personalit-
zada de qualitat a 
tots els majors de 65 
anys. A això es con-
sagra la Residència 

Sènior Bellvís, ubicada a la loca-
litat del Pla d’Urgell.

Els residents viuen el dia a dia 
en unes modernes instal·lacions 
amb espais càlids, lluminosos i un 
parc enjardinat amb més de 6.500 
metres quadrats on poder passe-
jar, relaxar-se i gaudir de l’entorn 
en companyia d’altres residents, 
familiars i amics. 

Combina les habitacions, con-
cebudes com una petita llar, amb 
zones comunes, on poden desen-
volupar aspectes tan variats com 
la relació personal, el manteni-
ments físic, la lectura, el descans, 
els jocs de taula, les teràpies i els 
tractaments o  la cura personal. 

Tot concebut per oferir la millor 
atenció als residents i a les seves 
famílies. 

I a mida, de manera que evolu-
ciona segons el que requereix en 
tot moment. Des del moment en 
què la persona sol·licita els serveis 
de Sènior Residències, un equip 

|| Serveis assistencials, sanitaris i de 
confort per una atenció personalitzada

|| L’objectiu és satisfer les necessitats 
dels usuaris i les famílies

El compromís amb la nostra gent gran

multidisciplinari, després de revi-
sar el seu estat de salut, estableix 
un Pla d’Atenció Individualitza-
da (PAI), que és revisat periòdi-
cament i que inclou tractament i 
dieta alimentària, programes de 
rehabilitació física, atenció psi-
cològica, estimulació cognitiva i 
activitats de temps lliure.

Tots els serveis que presten 
estan orientats a ajudar els re-
sidents no només a mantenir, 
potenciar o recuperar la seva 
autonomia personal, tant soci-
al, com física i psíquica, sinó que 
preserven els seus llaços famili-
ars. A més, respecten els drets i 
eleccions del residents i la seua 
dignitat. 

Sènior Residències ofereix 
estades permanents i temporals 
si cal seguir la convalescència o 
fer rehabilitació. També  compta 
amb places de centre de dia per 
a estades diürnes. 

SERVEIS

S’orienten a mantenir 
i potenciar 

l’autonomia personal


