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La professional que durà a terme el programa "A prop", a l'esquerra de la imatge, en
una de les visites.

Engega el programa “A prop”, per conèixer la situació de les
persones majors de 80 anys que no utilitzen els serveis socials

Dimecres 28 de març de 2018

La iniciativa, impulsada per l’Ajuntament i el Consell Comarcal, consisteix en
visites domiciliàries per part d’una professional

L’Ajuntament de Castellar del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Occidental
han iniciat al municipi el programa “A prop”, una iniciativa que té per objectiu
conèixer la situació de les persones majors de 80 anys que no utilitzen els serveis
socials municipals de manera habitual.

Per fer-ho, es programaran visites domiciliàries amb les diferents persones
seleccionades, un total de 393 persones que viuen soles o en parella, que rebran una
trucada per concretar dia i hora i així poder realitzar entrevistes personals.
Prèviament, aquestes persones rebran als seus domicilis una carta que l’Ajuntament
els ha enviat amb l’objectiu de presentar-los aquesta iniciativa, “de manera que ni
la trucada ni la visita posterior els vingui de nou”, tal com ha explicat el regidor
de Salut, Serveis Socials i Habitatge, Joan Creus.

Les respostes a les preguntes dels qüestionaris que es realitzaran serviran per
identificar possibles situacions de necessitat que requereixin atenció i suport social.
Alhora, es podrà conèixer amb més profunditat la realitat d’aquest col·lectiu, un fet
que afavorirà la planificació de polítiques socials.

La professional encarregada de realitzar aquestes visites, que presentarà una
acreditació de l’Ajuntament de Castellar del Vallès, també informarà les persones
visitades sobre els recursos socials i comunitaris.

Segons Creus, la participació en aquest estudi “és molt important, ja que ens
ajudarà a preparar noves actuacions municipals i a millorar els serveis que
s’ofereixen i que poden beneficiar les persones grans del municipi”.
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