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L’Ajuntament inicia una ronda de trucades a les prop de 3.900
persones majors de 65 anys empadronades a la vila

Dimarts 14 d'abril de 2020

L’objectiu principal és detectar possibles situacions de necessitat que s’hagin
de derivar als serveis socials municipals o a altres departaments

L’Ajuntament de Castellar del Vallès ha iniciat avui una ronda de trucades per
contactar amb les prop de 3.900 persones majors de 65 anys que estan
empadronades a la vila.

Es tracta d’una acció de seguiment a aquestes persones que obeeix a un triple
objectiu: confirmar que es troben bé, saber si disposen de xarxa familiar o
d’amistats que els està ajudant durant el confinament i detectar possibles situacions
de solitud o altres necessitats que s’hagin de derivar als serveis socials municipals o
a d’altres departaments.

En total es faran 2.800 trucades que es prioritzaran per ordre d’edat descendent.
Així, en primer lloc es trucarà els majors de 80 anys, i a continuació les franges
d’edat de 75 a 79 anys, de 70 a 74 anys i de 65 a 69 anys.

De les 4.100 persones majors de 65 anys de Castellar del Vallès (una quarta part de
la població), el 56% són dónes, i el 44%, dones. Cal assenyalar que 700 persones
d’aquest col·lectiu viuen soles, mentre que 1.620 viuen acompanyades d’altres
majors de 65 anys, 1.550 viuen acompanyades d’altres persones menors de 65 anys i
230 viuen en residències de gent gran.

La iniciativa es porta a terme amb el suport del Consell Comarcal del Vallès
Occidental i es complementa amb altres accions que ja s'estan realitzant, com el
reforç del serveis d'atenció domiciliària i de teleassistència.

D’altra banda, també es demana el suport de la resta de la població, de manera que
si coneixen alguna persona que necessiti suport o no estigui rebent ajuda truquin al
telèfon 93 714 40 40, de 9 a 14 hores, i l’Ajuntament hi pugui contactar.
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