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Introducció
En els últims anys s'ha produït un envelliment progressiu de la població, com a conseqüència d'un increment en l'esperança de vida.
Segons l'OMS, l'envelliment és "el deteriorament de les funcions progressiu i generalitzat, que produeix una pèrdua de resposta adaptativa
a l'estrès i un major risc de patir malalties relacionades amb l'edat"

Objectiu
Desenvolupar eines/instruments per millorar i validar la qualitat dels programes i/o accions intergeneracionals que busquen augmentar i
consolidar el vincle entre les persones de diferents edats i l’enriquiment mutu posant en valor les persones grans: elaboració d’un check
list.

Metodologia
L’eix de treball va ser dissenyar i validar una eina basada en criteris de qualitat per poder valorar
els projectes i/o accions intergeneracionals.
Per fer el document introductori per elaborar projectes intergeneracionals amb sentit vàrem fer
una cerca teòrica sobre dimensions de la qualitat i sobre com elaborar aquest tipus de
documents.
Després vam fer un disseny amb 16 ítems que parteixen de les dimensions de la qualitat de vida
de les persones i que vol garantir que els programes es fan en un marc ètic adequat, que posen
les persones al centre de les actuacions, que els programes aporten benefici mutu a les
diferents generacions que hi interactuen i sobretot que es creï un vincle i una relació de
respecte i de benestar.
Finalment s’ha dialogat, s’ha conversat amb 8-9 entitats que tenen experiència en programes
intergeneracionals i s’han fet les modificacions corresponents, perquè sigui una eina realment
útil i utilitzable per a ells.

Resultats
Els productes creats i desenvolupats són els següents:

• Document introductori als projectes intergeneracionals.
• Check list: document per a la planificació, organització i avaluació de  

programes i/o accions intergeneracionals.
• Entrevistes amb col·lectius/associacions que fan accions/programes 

intergeneracionals i rebuda de les seves valoracions i aportacions de 
millora al check list.

Conclusions
S’ha elaborat el document introductori i el check list per a la realització

d’accions i/o programes intergeneracionals. Es vol difondre els resultats a:
– Associacions de persones grans, consells consultius de persones grans i

òrgans de participació.
– Serveis i equipaments per a les persones grans i població en general:

serveis de suport, recursos residencials: centres de dia, residències,
casals cívics.

– Serveis d'ensenyament: centres de recursos pedagògics, instituts,
escoles.

– Difusió a pàgines web.
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