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CRITERIS ESPECÍFICS DE VALORACIÓ – E / CIUTAT 
 

E) Gent gran 

En l’àmbit CIUTAT (11), no es podran presentar més de dos sol·licituds del mateix projecte entre els àmbits 
temàtics de D-Salut i Cures, E-Gent gran, F-Dones, G- Adolescència i Joventut, H-Infància, K-Immigració-
Acollida i Refugi, O-Persones amb discapacitat , U- Atenció persones sense llar i Dret a una alimentació 
adequada, V-LGTBI i W- Drets de Ciutadania. Exemple: un/a sol·licitant no pot presentar el mateix projecte 
a Da11, Ea11 i Fa11; sí que podria presentar-lo a dues d’aquestes modalitats. 

Ea) Atenció a les persones grans  _____________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

 Projectes socials i comunitaris de promoció de l’autonomia personal i de de suport al manteniment de 
les persones grans en el seu entorn domiciliari, reduir l’aïllament i promoure l’autonomia personal. 

 Actuacions adreçades a la prevenció i atenció de persones grans en risc i/o situació d’exclusió social, 
fent especial atenció a les dones. 

 Projectes socials de suport a persones soles o que pateixen situacions de solitud no desitjada, sense 
xarxa social i/o familiar que requereixen un acompanyament fins al final de la vida. 

 Accions grupals o comunitàries que promoguin l’autoorganització de les persones grans en la innovació 
dels models de cura i atenció de les persones grans fràgils. 

 Activitats de suport a les famílies cuidadores de persones grans amb dependència. 
 Actuacions d’atenció i intervenció amb persones grans en situació de maltractament. 
Queden exclosos: 

- Els projectes d’activitats pròpies de serveis concertats. 
- Els projectes d’activitats terapèutiques i de rehabilitació. 
- En l’àmbit de ciutat, els projectes que no siguin d’àmbit i abast ciutat. 
- Els projectes que siguin d’àmbit salut i discapacitats. 

Criteris de Valoració: 

 Que el projecte es basi en experiències i metodologies innovadores relacionades amb l’AICP
 .................................................................................................................................... 2 punts 

 Que complementi l’actuació dels serveis socials municipals ....................................... 2 punts 
 Per la metodologia, objectius, indicadors i l’avaluació de resultats ............................. 2 punts 

 
 
 
 

ATENCIÓ ! Aquest document és un detall de la “Convocatòria ordinària per a la 
concessió de subvencions per a dur a terme projectes, activitats i serveis de districte i 

de ciutat per a l'any 2022”. Consulteu tot el document en el següent enllaç. 

 

https://bop.diba.cat/anunci/descarrega-pdf/3162019
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Eb) Promoció de les persones grans ___________________________  (àmbit ciutat) 

Requisits: 

La finalitat dels projectes presentats s’han d’ajustar a algun/s dels temes que s’esmenten: 

 Accions de promoció de l’envelliment actiu 
 Accions que promoguin la formació a partir dels 65 anys. 
 Accions que promoguin les relacions Inter generacionals de la gent gran amb altres grups d’edat, 

sobretot infància, adolescència i joventut.  
 Sensibilització a la ciutadania per un tracte respectuós cap a la gent gran i trencament d’estereotips. 
 Sensibilitzar i educar la ciutadania perquè l’envelliment sigui un procés al llarg de tota la vida. 
 Que la majoria de les actuacions proposades arribin a la població major de 65 anys. 
 Projectes de prevenció i sensibilització adreçats a les persones grans per evitar situacions de soledat 

no volguda. 
 Actuacions de sensibilització per combatre l’edatisme i que promoguin l’apoderament de les persones 

grans. 

Criteris de Valoració: 

 Actuacions que ajudin a pal·liar els efectes negatius en les persones grans derivats del 
COVID (aïllament, desconnexió digital, soledat, etc.) ............................................... 1,5 punts 

 Que promocioni la participació i el voluntariat de la gent gran en els àmbits social, esportiu, 
lleure, tecnològic, polític i cultural de la ciutat. Que les accions s’adrecin a visualitzar la tasca 
de les persones grans en els àmbits social i cultural de la ciutat .............................. 1,5 punts 

 Que les accions s’adrecin a la transmissió del saber i l’experiència de la gent gran a nivell 
intergeneracional. I que els projectes estableixin vinculacions o treball en xarxa entre 
equipaments i serveis adreçats a tota la ciutadania, no únicament a les persones grans .. 1,5 
punts 

 Que els projectes s’adrecin a la formació contínua i diversa de les persones grans 1,5 punts 
 


