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Ajuntament i Diputació cofinancen l’arranjament de deu
habitatges per a gent gran del municipi

Dimarts 12 de març de 2013

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i la Diputació de Barcelona cofinançaran la
reforma de deu habitatges del municipi on hi resideixen persones majors de 65 anys.
Els treballs, que començaran el proper mes d’abril, s’inclouen dins el Programa
d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran, impulsat per l’administració
provincial.

El programa consisteix a facilitat reformes bàsiques als habitatges de les persones
grans més vulnerables per tal de garantir les condicions de seguretat, higiene i
habitabilitat mínimes, afavorint l’accessibilitat i les condicions de vida de la persona
dins de la seva llar.

Els arranjaments es duen a terme en llars de persones majors de 65 anys que
compleixen diversos requisits valorats des de la Regidoria de Benestar Social, com
ara trobar-se en dificultats per realitzar les activitats de la vida diària, acreditar
discapacitat, tenir un nivell molt baix d’ingressos econòmics o tenir més de 80 anys
i viure sol/a o amb una altra persona gran.

Les actuacions contemplades al Programa contemplen petites reformes
imprescindibles perquè el beneficiari gaudeixi d’autonomia i qualitat de vida en el
seu domicili. Les principals intervencions previstes són petites reformes al bany o a
la cuina, altres d'accessibilitat general al domicili i la instal·lació d'ajuts tècnics
(generalment, com a intervenció complementària a una altra).

A Castellar, el 100% de les intervencions es realitzaran als banys dels domicilis, on
destaca majoritàriament la necessitat de la substitució de la banyera per una dutxa
per facilitar l’accessibilitat de la persona. També s’hi instal·laran alguns ajuts
tècnics com agafadors o cadires de dutxa.

El perfil majoritari de persones beneficiàries són dones (el 60%), mentre que el 40%
restant són homes. Per edats, les actuacions es duran a terme cinc domicilis de
persones de 80 a 90 anys, quatre de 70 a 80 anys i una de 60 a 70 anys. La majoria
aquestes persones tenen limitada la seva mobilitat i són parcialment dependents.
Una d’elles, a més, pateix deteriorament cognitiu, i una altra és totalment dependent
i es desplaça en cadira de rodes.

El Programa d’Arranjament d’Habitatges per a la Gent Gran, que és bianual, preveu
en la seva segona edició l’execució d’un total de 1.152 habitatges a 88 municipis de
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la demarcació de Barcelona de menys de 300.000 habitants. Durant la primera
edició del programa, que es va desenvolupar durant el període 2009-2010, es van
dur a terme 1.589 arranjaments en 138 municipis. Onze d’aquests arranjaments es
van dur a terme a Castellar.
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