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SESSIÓ TELEMÀTICA PERSONES GRANS EN SITUACIÓ D’EMERGÈNCIA- DIRECCIÓ 
GENERAL PROTECCIÓ CIVIL 

 OBJECTIUS DE LA SESSIÓ 
 
Presentar el perfil de les persones majors de 64 anys en un context de vulnerabilitat,  fragilitat i 
complexitat que viuen tant a l’àmbit residencial com al domiciliari, per tal d’assessorar respecte a les 
pautes a seguir als equips de protecció civil davant d’una situació d’emergència. 

  
CONTINGUTS 
 
 1- Mirada Poblacional: Envelliment poblacional. Com envellim?   

• Població actual a Catalunya majors de 65 anys. Esperança de vida a Catalunya. 
• Conceptes de Fragilitat, Multimorbiditat i Complexitat 
• Envelliment i Dependència  
• Envelliment i Discapacitat 
• Vulnerabilitat Social: Suport Social, Solitud i Pobresa 
• Cronicitat i Complexitat 

2- Com hem de tractar a les persones grans en una situació d’emergència? 

3- Avaluació de riscos: Interns i Externs. Accions: Evacuació / Confinament. 

• Àmbit residencial  
o Perfil persones que viuen a les residències de gent gran. 
o Pla d’autoprotecció àmbit residencial. Actuacions a seguir. 

 
• Àmbit domiciliari 

o Perfil de persones majors de 64 anys que viuen a domicili. 
o Pautes a seguir davant d’una emergència. 
o Consideracions a tenir en el cas de reallotjament en altres espais 

4- Activitats Preventives:  

• Unitats de sensibilització. 
• Coordinació amb els diferents Agents del Territori. 

5- Discussió de casos o dubtes que es vulguin plantejar. 

 
PERSONES DESTINATÀRIES  
Personal de la Direcció General de Protecció Civil i tècniques i tècnics de Protecció Civil de tots els 
municipis de Catalunya  
 
DOCENT 
Conxita Barbeta. Diplomada en Infermeria. Directora residència Gent Gran durant 24 anys. 
Actualment Responsable d’Atenció Integrada. Departament de Drets Socials de la Generalitat de 
Catalunya. 
 
DADES DE LA SESSIÓ 
Data i horari: 9 de febrer de 2022 de 10 a 12 h en modalitat telemàtica per Teams (s’enviarà enllaç a 
les persones inscrites). 


