
 

 

 

HABITATGES TUTELATS 
 
Terrassa, la tercera ciutat en població de Catalunya, l’1 de gener del 2020 i segons dades del 

propi Ajuntament, presentava una població de 37.836 persones majors de 65 anys (15.977  

homes i 21.859 dones). Aquesta data per si sola hauria de ser suficient per reivindicar un Pla 

de Futur per a la Gent Gran, o com es comenta darrerament, un Pla per l'Envelliment Digne. 

Un dels aspectes més destacables dins d’aquest Pla seria la demanda d’habitatges tutelats 

per a persones majors de 65 anys. 

 

A Terrassa hi ha actualment 267 persones en llista d'espera per accedir a un habitatge tutelat, 

persones que necessiten d'aquest equipament per moltes raons: o bé l’habitatge on viuen no 

està adaptat a les seves necessitats, o necessiten viure en companyia d'altres persones, o 

calen d'una assistència ràpida en cas necessari, o tal vegada no en disposen de cap habitatge, 

etc. 

És una evidència demogràfica que la població cada vegada està envellint més i per tant la 

necessitat d’aquest tipus d'equipaments serà cada dia més urgent. 

 

A Terrassa des de l’any 2009 hi ha un projecte acabat per la construcció d’Habitatges 

Tutelats al barri de Sant Pere Nord, just davant de la residència que hauria d’haver 

construit la Generalitat i al costat del Casal de la Gent Gran, projecte en el que es van 

invertir 500.000 euros de diner públic i a hores d’ara ningú ha executat. És un projecte de 

90 habitatges per a una o dues persones, adaptades a les necessitats de la gent gran. 

Com veiem cal més d'un equipament per cobrir les necessitats reals d'ara i de futur. 

 

Volem recordar que en el Programa Electoral presentat per Tot per Terrassa a les Eleccions 

Municipals del 2019, a l’aparat de COMPROMISOS VERS LA GENT GRAN en la pàgina 

17 i referint-se als Recursos residencials, diu textualment: 

o Impulsar un mapa de les necessitats de pisos tutelats per a la gent gran de Terrassa. 

o Construir un nou complex de pisos adaptats per la gent gran (similar a Els Telers) 

o Creació d’habitatges tutelats de lloguer social per a persones grans amb serveis 

adaptats a les seves necessitats i amb el pagament d’un cànon adaptat segons els 

ingressos i amb serveis de suport. 

 

L'Administració responsable d'aquest tema és l'Ajuntament de Terrassa i per tant demanem 

al seu equip de govern, que executi els seus compromisos electorals referents a aquestes 

obres amb la major celeritat. Tot i així, només es cobririen noranta habitatges tutelats, dels 

més de dos-cents que són necessaris, per tant, demanem que s’ampliï el Pla fins arribar als 

tres complexos d’habitatges tutelats públics. 

 

Terrassa, juny 2021 

Comissió per a les Residències Públiques a Terrassa 

 

 


