Nota de Premsa
Calvià, 12 de maig de 2020

L'AJUNTAMENT DE CALVIÀ ACTIVA LA SEGONA FASE DEL PLA D'ATENCIÓ I
CONTENCIÓ PER A PERSONES MAJORS POSAT EN MARXA AMB MOTIU DE
L'ESTAT D'ALARMA
Un equip de treballadors i treballadores municipals contacten amb les persones
majors de 65 anys per donar-los suport i detectar possibles necessitats sorgides
arran del confinament

L'Ajuntament de Calvià està contactant aquests dies, telefònicament, amb totes les
persones majors del municipi per donar-los suport i escoltar les necessitats que els han
sorgit arran del confinament. L'Ajuntament al teu costat és la segona fase de el pla
d'atenció i contenció per a gent gran que, des del Departament de Desenvolupament
Social, Infància i Gent gran, es va posar en marxa a l'inici de l'estat d'alarma.
Un equip de 35 treballadors i treballadores de l'Ajuntament s'han incorporat, molts d'ells
d'altres departaments municipals, per a realitzar les trucades en què s'escolta a la gent
gran i es detecten possibles necessitats sorgides a causa del confinament i que no s'hagin
detectat fins ara. Junt amb aquest equip hi ha, a més, dues psicòlogues del Departament
de Desenvolupament Social a disposició de les persones que necessiten un suport
especial. S'està contactant amb les prop de 7.000 persones, majors de 65 anys, el telèfon
dels quals consta en el padró municipal, d'elles 4.500 són castellano o catalano parlants i
unes 2.500 són persones estrangeres, per la qual cosa es compta amb el servei municipal
de Comunitat estrangera per parlar amb les persones residents que no entenen o tenen
dificultat per entendre qualsevol de les dues llengües oficials.
L'Ajuntament de Calvià va posar en marxa, a l'inici de l'estat d'alarma un pla d'atenció i
contenció per a gent gran prioritzant els casos més urgents de solitud o aïllament social
que des de Serveis Socials ja es tenien detectats o dels que poguessin tenir indicis. A
més, es va realitzar una campanya en xarxes socials perquè els veïns que coneguessin
algun cas ho posessin en coneixement de l'Ajuntament. En el marc d'aquest pla, es van
ampliar, també, els serveis d'atenció domiciliària (SAD) i de menjars a domicili, entre
d'altres.
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Nota de Prensa
Calvià, 12 de mayo de 2020

EL AJUNTAMENT DE CALVIÀ ACTIVA LA SEGUNDA FASE DE PLAN DE ATENCIÓN Y
CONTENCIÓN PARA PERSONAS MAYORES PUESTO EN MARCHA CON MOTIVO
DEL ESTADO DE ALARMA
Un equipo de trabajadores y trabajadoras municipales contactan con las personas
mayores de 65 años para darles apoyo y detectar posibles necesidades surgidas a
raíz del confinamiento

El Ajuntament de Calvià está contactando estos días, telefónicamente, con todas las
personas mayores del municipio para prestarles apoyo y escuchar las necesidades que
les han surgido a raíz del confinamiento. L'Ajuntament al teu costat es la segunda fase del
plan de atención y contención para personas mayores que, desde el Departamento de
Desarrollo Social, Infancia i Personas mayores, se puso en marcha al inicio del estado de
alarma.
Un equipo de 35 trabajadores y trabajadoras del Ajuntament se han incorporado, muchos
de ellos de otros departamentos municipales, para realizar las llamadas en las que se
escucha a la gente mayor y se detectan posibles necesidades surgidas a causa del
confinamiento y que no se hayan detectado hasta ahora. Junto a este equipo hay,
además, dos psicólogas del Departamento de Desarrollo Social a disposición de las
personas que necesiten un apoyo especial. Se está contactando con las cerca de 7.000
personas, mayores de 65 años, cuyo teléfono consta en el padrón municipal, de ellas
4.500 son castellano o catalano parlantes y unas 2.500 son personas extranjeras, por lo
que se cuenta con el servicio municipal de Comunidad extranjera para hablar con las
personas residentes que no entienden o tienen dificultad para entender cualquiera de las
dos lenguas oficiales.
El Ajuntament de Calvià puso en marcha, al inicio del estado de alarma un plan de
atención y contención para personas mayores priorizando los casos más urgentes de
soledad o aislamiento social que desde Servicios Sociales ya se tenían detectados o de
los que pudieran tener indicios. Además, se realizó una campaña en redes sociales para
que los vecinos que conocieran algún caso lo pusieran en conocimiento del Ajuntament.
En el marco de este plan, se ampliaron, también, los servicios de atención domiciliaria
(SAD) y de comidas a domicilio, entre otros.
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