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Presentació als barris del Pla d’Acció Social per a les Persones Grans 

El passat 18 de novembre de 2019 es va presentar el Pla d’Acció Social per a les Persones Grans a La 

Gòtica, amb una gran resposta de públic. Moltes persones no van poder assistir a l’exposició del Pla a 

causa de la falta d’aforament i per aquest motiu, l’alcalde, Xavi Paz, i la regidora de Gent Gran, Jessica 

Revestido, es van comprometre a fer aquesta presentació a diferents barris i equipaments municipals. 

Com a resultat d’aquest compromís, durant el mes de gener es faran un total de 6 presentacions a 

diferents indrets de la vila. 

Calendari de presentació als barris del Pla d’Acció Social per a les Persones Grans 

Barri Lloc Dia i hora 

Centre Vila 
La Granja 
La Pau-Riera Nova 

Federació Obrera 
c/ Jacint Verdaguer, 48  
 

Dimecres 15 de gener de 2020, de 
17.30 a 18.30 h 

L'Àngel 
Can Graner 

Centre Cívic de l’Àngel 
ctra. de Nostra Sra. de Lourdes, 24 

Dijous 16 de gener de 2020, de 
17.30 a 18.30 h 

Riera Bonet A.V. Riera Bonet 
c/ Amadeu Vives, 30 

Divendres 17 de gener de 2020, de 
17.30 a 18.30 h 

Les Conserves A.V. les Conserves 
c/ Antoni Marca, 5B 

Divendres 17 de gener de 2020, de 
19 a 20 h 

Bonavista-El Mas A.V. Bonavista-El Mas 
c/ Bonavista, 6 

Dilluns 20 de gener de 2020, de 
17.30 a 18.30 h 

El Canal Casal d'Avis Primer de Maig 
c/ Felip Canalies, 3 - 6 

Dimarts 21 de gener de 2020, de 19 
a 20 h 

 

El Pla és un treball que es va iniciar l'any 2017 amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona i s’ha 
elaborat mitjançant l’entitat Associació Siena. 

El Pla de les Persones Grans té com a missió millorar i mantenir la qualitat de vida i/o autonomia de les 
persones grans de Molins de Rei mitjançant una atenció integral que tingui en compte la diversitat i 
garanteixi el benestar personal, social i familiar a través d’actuacions transversals per part dels diferents 
professionals, recursos i serveis de la vila. 

Ha estat un Pla per al qual la participació de les persones grans ha estat clau per tal d’identificar les 
necessitats d’aquest col·lectiu alhora que fer propostes d’actuació. 

El Pla contempla 3 eixos bàsics d’actuació: 

- Accessibilitat per tal de garantir un poble amable i accessible. 
- Participació, ja que l’apoderament de les persones grans és molt important. 
- Atenció a les persones grans a través de l’ampliació de serveis, en especial dels serveis d’atenció 

domiciliària. 


