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1950 Homes 2855 Dones 2010 Homes 2968 Dones



� És el barri que demogràficament més creix.
� És el barri amb més quantitat de població

estrangera (28,35%). 
�Al barri hi ha un elevat nombre de persones 

que viuen en situacions d’amuntegament. 
De fet, el 2,5% dels habitatges ocupats tenen 
una mitjana d’ocupació de 10,5 persones.

� És el barri amb la població més envellida de 
tot el municipi, el 21,84% té més de 64 
anys.

� La meitat de les persones que viuen soles té
més de 65 anys, d’aquestes el 80% són 
dones.

� El nombre de llars monoparentals ha 
crescut un 12% i en el 87% dels casos el 
referent adult és una dona.

POBLACIÓ



El grup de gent major de 85 anys 
també és superior a tota la Ciutat 

i als barris de Collblanc i la 
Torrassa es concentra el 25%.

Cal remarcar i fer especial atenció
que aquest és un col�lectiu que 

presenta problemes socials i 
d’atenció específica.

El 23% de pensionistes tenen 
ingressos inferiors als 246 €

mensuals.



�Més de les tres quartes parts dels 
edificis (78,5%) no disposen 
d’ascensor i una quarta part (27,1%) 
no disposen de porter automàtic. 

�Més de la meitat dels edificis, (54%), 
han estat construïts entre 1940-
1970 i majoritàriament s’han trobat 
en bon estat de conservació.

�El 33,9% dels edificis ha estat 
construït abans de 1940 i són els 
que presenten majors 
problemàtiques pel que fa a l’estat 
de conservació.

HABITATGE



Objectiu General: 
Desenvolupar accions que condueixen a promocionar la salut i 
prevenir la malaltia, realitzant activitats educatives que facilitin 
un entorn saludable i segur, donant lloc a un canvi en els hàbits 
de vida.

La finalitat de l’EAP és la millora del nivell de salut de la població
de l’àrea bàsica i té la responsabilitat de prestar atenció de salut a 

la població que resideix en l’àmbit territorial de l’ABS.

ATENCIATENCIÓÓ COMUNITCOMUNITÀÀRIARIA



ATENCIATENCIÓÓ COMUNITCOMUNITÀÀRIARIA

TALLER DE MEMORIATALLER DE MEMORIA

Práxedes Gil, Infermera CAP Collblanc
Sandra Aguilar, Treballadora Social CAP Collblanc
Cristina Marti, Infermera CAP La Torrassa

Raquel Alonso Treballadora Social CAP La Torrassa  
LLEI DE DEPENDÈNCIA

Raquel Alonso    Trabajadora Social

LLEI DE LA DEPENDENCIA

La Llei 39/2006 de 14 de desembre de 

2006, 

“Promoción de la Autonomía personal 

y Atención a las personas en situación 

de dependencia”,

entra en vigor l’1 de gener de 2007.



L’any 2004 es configura la Coordinadora Gent 
Gran de professionals del districte. S’inclouen 
professionals i es comença a definir objectius i 
metodologies. 

Els projectes actuals (anuals) donen continuïtat 
a l’iniciat l’any 2004. 

S’ha valorat molt necessari mantenir l’espai de 
coordinació entre els professionals per tal de 
millorar l’atenció a la gent gran i a les seves 
famílies.

S’ha considerat adequat establir objectius 
específics concrets i fàcilment avaluables.

Descripció del projecte:

PROJECTE
Coordinadora de professionals de Gent Gran del Dte Collblanc –

Torrassa



Grupal  i comunitariNivell d’intervenció

� Prospecció dels recursos a nivell districte per a 
gent gran.

� Coordinació i complementació institucional.
� Difusió formació i atenció comunitària.

Tipologia del projecte

Població del districte majors  de 65 anysPoblació destinatària

Districte  IIÀmbit Territorial

Gener 2009 – Desembre 2009Període de realització

PROJECTE
Coordinadora Gent Gran del Dte Collblanc – Torrassa



- Es valora la conveniència de coordinar les diferents 
intervencions realitzades per les diferents institucions en el 
Dte.
- Es té un coneixement parcial dels recursos per a gent 
gran i del circuits d’accés, tant per part de la població com 
dels professionals.
- L’índex d’envelliment del barri de Torrassa és de 1.90  i el 
de Collblanc és de 2.0, tots dos per sobre de l’índex de la 
ciutat que és de 1.51.

És una població multi-problemàtica amb necessitats 
sanitàries, socials, econòmiques, psicològiques, de 
dependències familiars... 

Necessitat 
social 





“CONSELLS DE SEGURETAT PER A LA GENT GRAN”
Collblanc - La Torrassa

L’acte comptarà amb la presència de l’Oficina de Relacions amb 
la Comunitat dels Mossos d’Esquadra, que ens oferiran consells 

de seguretat a la llar, al carrer, al banc / caixa d’estalvis, etc.

En acabar l’acte, s’oferirà un refrigeri a les persones assistents.

DIJOUS, 6 DE NOVEMBRE, A LES 17 HORES
CENTRE CULTURAL COLLBLANC-LA TORRASSA

Carrer de la Mare de Déu dels Desemparats, 87

DIMECRES, 12 DE NOVEMBRE, A LES 11,30 HORES
CASAL PROGRÉS

Carrer Dr. Martí i Julià, 37

Institut Català de la Salut
Serveis d’Atenció Primària
L’Hospitalet de Llobregat
Unitat de Salut Mental L’Hospitalet











¿La charla de hoy le ha parecido? 
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¿Le ha aportado esta charla 
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¿Hay otros temas sociales o sanitarios sobre los 
que le gustaría que se hicieran estas charlas?
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DIFUSIÓ

Seguretat vial
Consells per moure’s amb seguretat a la via pública

i evitar accidents

A càrrec de La Guàrdia Urbana de 
l’Hospitalet de Llobregat

DIMARTS 29 DE SETEMBRE A LES 17 H.
Centre d’Atenció Primària (CAP) de Collblanc

Carrer de la Creu Roja, 18

Dins el cicle de xerrades i activitats
La gent gran es cuida! 

Organitzat per la Coordinadora de Serveis per a la 
Gent Gran del Districte Collblanc-La Torrassa

ENTRADA GRATUÏTA

Automedicació
Tot el que cal saber per fer un bon ús dels 

medicaments. La farmaciola a casa.

A càrrec de Susana Olivares i Sílvia Martínez , 
llicenciades en Farmàcia

DIMARTS 16 DE JUNY A LES 17 H.
CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA (CAP) 

LA TORRASSA
Ronda de la Torrassa, 151, planta menys 2

Dins el cicle de xerrades i activitats
La gent gran es cuida! 

Organitzat per la Coordinadora de Serveis per a la 
Gent Gran del Districte Collblanc-La Torrassa

ENTRADA GRATUÏTA



CONCLUSIONS:

� Importància de disposar d’un espai comunitari per 
la participació, reflexió i intercanvi amb la població.

� Rellevància de la manca de coordinació entre 
entitats que treballen al barri.

� Disponibilitat dels professionals en projectes 
comunitaris (disponibilitat versus voluntarietat). 

� Motivar a la població a participar en xerrades i/o 
activitats comunitàries.



GRÀCIES


