
MEMÒRIA PRESSUPOST 2022

GENT GRAN

Les accions previstes per al present exercici pressupostari responen als següents objectius generals: 

• Promoure actuacions que impulsen processos d'envelliment actiu i hàbits saludables entre la
població major de la nostra ciutat. 

• Proporcionar l'accés a una formació integral no reglada i el desenvolupament cultural a les
persones majors, garantint una oferta formativa i programa d'activitat continuats. 

• Fomentar la convivència social i les relacions interpersonals entre les persones majors i la
comunitat. 

• Contribuir  en  la  prevenció  i  atenció  de  les  situacions  de  soledat  no  desitjada,  que  es
produeixen entre les persones majors d'Alcoi. 

• Afavorir  la  sensibilització  i  solidaritat  ciutadana,  davant  les  situacions  de  soledat  no
desitjada i per al bon tracte cap a les persones majors. 

• Impulsar i canalitzar la participació social de les persones majors, atenent les propostes ja
realitzades, per a millorar la amigabilitat i qualitat de vida a la nostra ciutat.

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES 2022 

33700 22610: ACTIVITATS AMB
PERSONES MAJORS

140.000€ 

En  aquesta  partida  s'engloba  diversos  programes  d'actuació  i  activitats  de  diferent  índole,
encaminats a la consecució dels objectius generals anteriorment exposats. 

Es realitzarà la licitació d'un nou contracte de serveis, on tindrà cabuda el gruix de tota aquesta
activitat.  

S'incrementa un 25% respecte a l'any anterior. Aquest increment obeeix a: 

• La posada en marxa d'una oferta d'activitat sociocultural que es realitzarà en els diferents
centres de majors, ampliant així, l'activitat d'oci que es venia realitzant.  

• Programació  especifica  de  formació  per  a  en  l'ús  de  maneig  del  mòbil  per  a  impulsar
l'alfabetització digital dels majors i reduir la bretxa digital en aquest edat. 



• Consolidació  de  l'oferta  d'activitat  en  línia,  que  es  va iniciar  arran  del  segon dispositiu
telefònic posat en marxa durant el  període de confinament,  per a detectar i  acompanyar
persones majors en situació de soledat no desitjada, o en risc de patir-la. 

• Donar  cobertura  a  demandes  expressades  per  les  persones  majors  durant  el  procés
participatiu obert  arran de l'elaboració del diagnostique i  pla  d'actuació de,  Alcoi  Ciutat
amigable de les persones majors.

Es realitzarà la licitació d'un nou contracte de serveis, on tindrà cabuda el gruix de tota aquesta
activitat.

AULES CULTURALS DE LA TERCERA EDAT
Programa que ofereix formació integral no reglada a persones majors a través de diverses activitats
físiques,  artístiques, de ciències i  humanitats.  Es realitzen també un altre tipus d'esdeveniments
culturals i d'activitats complementàries com ara: concursos, exposicions, celebracions. excursions,
visites museus etc.

Aquest curs s'ha iniciat reprenent les classes presencials en totes les matèries i recuperant algunes
activitats, com els viatges culturals, que havien estigueu suspesos per motiu del la pandèmia.

Enguany des de la FEVATED, (Federació valenciana d'Aules de Tercera Edat), hem realitzat una
programació de WEBINARS per a tot el curs. Amb l'objectiu de posar a l'abast d'un major nombre
de persones uns continguts que són de de interés, i al mateix temps promoure l'ús de les noves
tecnologies entre les persones majors.

PROGRAMA D'ACTIVITAT SOCIOCULTURAL I PER A la 
CONVIVÈNCIA DE LES PERSONES MAJORS

S'ha programat una oferta d'activitat soci cultural per a desenvolupar en els cinc centres municipals
de  majors.  Es  pretén  fomentar  les  relacions  interpersonals  i  de  convivència,  estimular  el
manteniment físic i psíquic, crear espais i noves formes per a l'ocupació de l'oci i el temps lliure,
afavorir el contacte amb les noves tecnologies, etc. En definitiva, afavorir la participació d'un major
numere de persones majors en processos d'envelliment actiu, acostant l'activitat al seu entorn de
proximitat.

PROGRAMA D'ACTIVITAT EN LÍNIA PER A PERSONES 
MAJORS QUE VIUEN SOLES

Mitjançant  aquest  programa es  garanteix una oferta  d'activitat  en modalitat  en línia,  a  aquelles
persones majors que viuen soles o amb una altra persona major en situació de dependència, i que
per diferents motius tenen dificultats per a realitzar activitat de manera presencial.

Es dona accés a una activitat física i/o d'estimulació cognitiva i es generen dinàmiques relacionals
entre els participant, de la manera que es prevenen i/o mitiguen situacions d'aïllament social o de
soledat no desitjada, en persones majors. 



CIUTATS AMIGABLES

S'ha previst  també el  cost que comporta algunes de les iniciatives proposades per  les persones
majors en el procés participatiu que s'ha promogut amb motiu del projecte d'Alcoi ciutat amigable
de les persones majors tals com activitats a l'aire lliure, foment del voluntariat social, millora de
canals d'informació etc. 

33702 48100: CONVENI CREU ROJA
"Soledat No Desitjada”

24.211 €

El Programa “En companyia” dirigit específicament a donar cobertura social a persones majors de
65 anys susceptibles de trobar-se en situació de soledat no desitjada es va iniciar en 2021 i s'ha
desenvolupat  de manera satisfactòria  mitjançant la  signatura d'un conveni de col·laboració amb
Creu Roja d'Alcoi.

S'ha constatat que el nombre de persones usuàries d'aquest programa es consolida, i s'observa un
xicotet, però constant creixement en la demanda tant quant a la realització de contactes telefònics
periòdics, quant a la realització de visites a domicili, així com de participació en les dinàmiques
d'activitat grupal. Les quals proporcionen espais d'oci, al mateix temps que afavoreixen la trobada
social i les relacions interpersonals, entre les persones que assisteixen.

Atés  el  balanç  positiu  en  el  desenvolupament  del  Programa  “En  companyia”  i  a  fi  de  donar
continuïtat i ampliar el treball iniciat per a la prevenció i contenció de situacions de soledat no
desitjada, i per a l'atenció social de les persones que es troben en aqueixa situació, s'incrementa
aquesta partida en un 51%.

Amb aquesta major disposició de fons està previst desenvolupar una sèrie d'iniciatives encaminades
a: 

• Ampliar  el  número  de  persones  usuàries  a  les  quals  dona  cobertura  el  programa  “En
companyia”. 

• Estabilitzar i ampliar les activitats a realitzar que tenen caràcter intergeneracional. 

• Col·laborar en la informació i sensibilització a la població sobre el fenomen de la Soledat
No Desitjada, com a realitat social que afecta la població major. 

• Impulsar el voluntariat social amb persones majors, la seua organització i preparació. 

33700 63200: MILLORES CENTRES DE
MAJORS. INVERSIÓ

 26.000€

Es manté aquesta partida d'inversió destinada a realitzar actuacions per a la millora de diferents
espais situats en els centres municipals de majors. Es tracta d'adequar aquests espais per al millor
desenvolupament de les activitats que es realitza i de la nova programació prevista per a realitzar al
llarg  de  2022.  Així  mateix  aquestes  actuacions  repercuteixen  en  la  millora  de  les  condicions
d'accessibilitat. La previsió és incidir de manera particular en el CM Oliver i CM Zona Alta. 



 33700 20200: Lloguer/Rentes/UDP 17.331.90€

33700 21200: Manteniment ordinari de
centres de majors

7.000 €

3370022110: Material de neteja centres de
majors

500€

Mantenint  el  suport  a  l'associacionisme entre  les  persones  majors  i  en  llaures  a  possibilitar  la
continuïtat de l'oferta d'activitat que desenvolupa, es manté la partida pressupostària destinada al
pagament del lloguer del local de l'associació de la Union Democrática de Pensionistas de Alcoi.

Es contemplen dues partides destinades a fer front a a despeses de manteniment i neteja dels centres
municipals  de  majors  que obeeixen a  imprevistos  o  situacions  no contemplats  en els  diferents
contractes de serveis de l'ajuntament. 
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