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INTRODUCCIÓ  
 

L’evolució demogràfica a Catalunya mostra com la gent gran s’ha convertit en un dels col·lectius més 
nombrosos de població, representant el 17,3%  de la població total catalana. El creixement demogràfic de la 
gent gran és superior al de qualsevol altre col·lectiu; entre els anys 2000 i 2013 hi ha hagut un increment de 
223.264 persones grans, dada que posa de manifest l’envelliment que s’ha produït a Catalunya al llarg dels 
últims anys. Les persones de 75 i més anys i més constitueixen el 52,1%  de la població gran, donant-se un 
sobreenvelliment de la població.   
 
Aquest envelliment suposa l’increment de les necessitats específiques d’atenció social i sanitària 
relacionades amb les situacions de dependència i/o la pèrdua d’autonomia funcional, sobretot a les 
persones que viuen soles, així com a les famílies que atenen una persona gran. L’atenció d’aquesta 
necessitat fa imprescindible la identificació, planificació i execució de plans i polítiques socials concretes.  
Per aquest motiu, es fa indispensable conèixer la situació en què es troben aquestes persones al municipi, 
quines són les necessitats reals de la població i quins serveis són necessaris per tal de poder garantir-ne la 
cobertura, així com poder optimitzar els ja existents. Tanmateix, sovint la població no té coneixement dels 
recursos als que pot accedir en el seu municipi, així com desconeixen els canals i circuits de comunicació i 
informació. És per això que també és necessari apropar a la població els serveis socials garantint el dret 
d’accés a la informació.  
 
A nivell europeu existeixen diverses experiències en aquest sentit. Les visites a domicili s’utilitzen com a 
mesura preventiva en els Països Nòrdics. Es tracta de visites, per part d’un professional dels serveis socials, 
al domicili d’una persona gran per a portar a terme una avaluació exhaustiva de la persona i ajudar-la a 
continuar vivint a casa seva el màxim de temps possible. La gent gran que participa en aquests projectes 
percep que la visita millora el seu sentiment de seguretat i la seva confiança en les autoritats municipals. 
Altrament, les persones que reben les visites preventives presenten un menor grau de deteriorament 
funcional, alhora que generen un estalvi en l’ús d’altres serveis.  
 
En aquest context la Diputació de Barcelona, amb els ajuntaments de la demarcació, va endegar l’any 2007 
el programa “Els serveis socials més a prop” amb l’objectiu d’esdevenir un instrument proactiu d’informació, 
detecció i prevenció que  s’integrés en la cartera dels serveis socials municipals.  
 
El programa  s’emmarca en la Llei 12/2007, d’11 d’octubre, de Serveis Socials: “els serveis socials s'adrecen 
especialment a la prevenció de situacions de risc, a la compensació de dèficits de suport social i econòmic i 
de situacions de vulnerabilitat i de dependència i a la promoció d'actituds i capacitats de les persones com a 
principals protagonistes de llur vida (art.3)”.  
 
Al llarg de les 5 edicions del programa hi han participat més de 150 ajuntaments, s'han arribat a fer més de 
22.000 entrevistes i més d’un 2% de les persones visitades han estat derivades directament als serveis 
socials per estar en situació d’especial fragilitat.   
 
Aquest informe té per objectiu exposar els resultats de les entrevistes realitzades en el marc d’aquest 
programa al municipi de Manlleu.   
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1. 1. 1. 1. CONTEXT DEL MUNICIPI  DEL MUNICIPI  DEL MUNICIPI  DEL MUNICIPI 

El municipi de Manlleu, amb una població de 20.435 habitants manté, a l'igual  que la resta de municipis i de 

Catalunya en general, una lleugera prevalença de gènere femení sent la població total d’homes d’un 49,9% 

front a la població total de dones del 50,1%. (Font IDESCAT). 

 

Aquesta prevalença augmenta significativament amb l’edat. Dins de la franja d’edat de les persones amb 80 

i més anys, observem com a Manlleu el percentatge d’homes és molt més baix, un 35,9%, davant el de les 

dones amb un 64,1%. Dins el programa “Els Serveis Socials més a prop” com a població diana, segueix 

havent-hi  més dones 53% davant que homes 47% 

 

Edat Homes Dones Total

80-84 anys 220 36,1% 389 63,9% 609

85-89 anys 146 38,8% 230 61,2% 376

90-95 anys 34 28,8% 84 71,2% 118

95 anys i més 5 20% 20 80% 25

Total 405 35,9% 723 64,1% 1128
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Comparativament, però, Manlleu presenta l’any 2013 un envelliment relatiu semblant a l'autonòmic, però 

inferior al comarcal i al provincial. 

 
 Catalunya Demarcació de 

Barcelona (sense 
BCN) 

Osona Manlleu 

% persones de 80 anys i més 
respecte el total de població 

5,4% 4,7% 5,9% 5,5% 
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2. DESCRIPCIÓ DEL PROGRAMA  

“Els serveis socials més a prop” es gestiona mitjançant l’adhesió a un protocol general dels Ens locals 

participants a través del Catàleg de Serveis. És un programa de visites domiciliàries preventives, a les 

persones majors de 80 anys no usuàries de cap servei social, per tal que puguin viure en el seu entorn amb 

el major grau d'autonomia possible.  

L’objectiu d’aquest projecte és afavorir l’accés als serveis de proximitat, assistència personal i ajuda 

domiciliària perquè la persona gran pugui viure en el seu entorn amb el major grau d’autonomia possible.  

Aquest objectiu general es concreta en:  

• Detectar de manera proactiva les necessitats actuals de les persones grans i anticipar futures 

necessitats de suport.  

• Prevenir situacions de risc o vulnerabilitat i d’aïllament social.  

• Informar de l'oferta de prestacions, serveis i entitats socials de la població.   

• Realitzar petites gestions bàsiques.  

Amb aquesta finalitat, un equip de professionals ha realitzat visites domiciliàries que s’aniran repetint 

anualment mentre la persona no sigui beneficiària de cap servei social.  

El programa de visites comprèn una valoració multidimensional de les necessitats de la persona, feta per 

professionals diplomats en l’àmbit de l’acció social, mitjançant un qüestionari estructurat que consta de 14 

apartats que valoren les següents àrees: 

 

1.  Identificació de la persona  

2.  Identificació del qüestionari  

3.  Variables socials bàsiques  

4.  Estructura familiar i xarxa relacional  

5.  Salut  

6.  Valoració del risc (Barber)  

7.  Activitats instrumentals i bàsiques de la 

vida diària  

8.  Suport a les activitats de la vida diària  

9.  Suport que la persona gran dóna a altres 

persones  

10.  Ingressos  

11.  Habitatge  

12.  Relacions d’oci i temps lliure  

13.  Recursos d’atenció social  

14. Observacions dels entrevistadors 

 

Finalment, s'ha fet una recomanació del seguiment requerit per a cada persona que pot ser urgent, a curt 

termini o abans d’un any per part dels serveis socials.  

La Diputació de Barcelona, complint amb els compromisos establerts al protocol d’adhesió, ha adjudicat la 

gestió del projecte l’any 2014 a la Fundació Desenvolupament Comunitari.  
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3. METODOLOGIA DE TREBALL  

El programa es desplega a partir de 3 fases:  

Programació de les entrevistes  

- Programar les entrevistes domiciliaries: contacte telefònic i distribució per zones d'acord amb els serveis 

socials municipals encarregats de facilitar-los el llistat de les persones beneficiaries del programa. L'empresa 

disposarà de les relacions de persones beneficiaries en els terminis que s'estableixin amb cada Ajuntament.  

- Realitzar una trucada setmanal a la persona gran fins que aquesta sigui localitzada i fins I'acabament del 

programa en el municipi, per concertar I'entrevista. Si no es disposa del número de telèfon s’intentarà la 

localització directa en el domicili, com a mínim, en tres dies i horaris diferents. Aquestes trucades i/o visites 

domiciliaries s'hauran d'enregistrar en un document de control i es passarà aquesta informació a l’Àrea 

d'Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona.  

Realització de les entrevistes  

- Efectuar les entrevistes domiciliaries, seguint el qüestionari proporcionat per la Diputació de Barcelona, 

mitjançant professionals diplomats en treball social.   

- Visualitzar i valorar a la persona en el seu entorn.  

- Lliurar els tríptics i les informacions en els domicilis que l’ajuntament estableixi.  

- Derivar casos urgents als equips dels serveis socials municipals bàsics.  

- D'acord amb els referents municipals i prèviament coordinades seguint les seves instruccions es podran 

realitzar petites gestions de tramitació de serveis socials municipals.  

Gestió de la informació  

- Registrar, analitzar i emmagatzemar la informació mitjançant una plataforma informàtica especifica 

dissenyada per a la gestió del programa "Els serveis socials més a prop" a la que tindran accés tant els ens 

locals com la Diputació de Barcelona, amb els permisos de seguretat adients.  

- Facilitar als ens locals I'accés (en format electrònic) a tots els qüestionaris realitzats en el seu territori, amb 

els permisos de seguretat necessaris per a cada ajuntament.  

- Consolidar diàriament les dades de les entrevistes realitzades.  

- Elaborar els documents establerts: una fitxa de desenvolupament trimestral de I'activitat per a la Diputació 

de Barcelona, un informe per a cada Ens local i un informe  global per a la Diputació de Barcelona.  

- Proporcionar a l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de Barcelona les dades estadístiques que 

aquesta sol·liciti i informar setmanalment de les incidències que es vagin produint.  
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4. ANÀLISI DE LES DADES  

El municipi de Manlleu consta de 20.435 persones empadronades, de les quals 1.128 tenen 80 anys i més. 

L’ajuntament ha lliurat un llistat d’un total de 511 persones per entrevistar, sent el pes relatiu del 45% vers el 

total de persones d’aquesta franja d’edat del municipi.  

D’aquestes persones es van poder entrevistar a 350, cosa que significa el 68.5% de la mostra. En un 97% 

dels casos, les pròpies persones interessades han respost l'entrevista; en un 1,5% van ser les parelles i en 

un 1,5% el fill/a. 

En el moment de realitzar les entrevistes es trobaven presents el 99,7% de les persones grans. 

No s'han pogut realitzar 161 entrevistes, el que suposa el 31,5% del total. Els principals motius de no 

realització han estat el no voler respondre l'entrevista (84 persones) i estar il·localitzable (25 persones). 
 

 

Entrevistes fetes i no fetes 

 

Motiu de no realització 

 

 

4.1. Variables socials bàsiques 

Les dades analitzades en aquest apartat fan referència a la distribució de la mostra per gènere, edat, estat 

civil i lloc de naixement. El 47% de les persones entrevistades són homes (163 persones) i el 53% són 

dones (187 persones) i tenen una mitjana d’edat de 83,7 anys.  

Pel que fa a l'edat,  el 66% de les persones entrevistades tenen entre 80-84 anys (inclosa 1 persona de 75-

79 anys), el 27% entre 85-89 anys, el 6% entre 90-94 anys i l'1%  95 anys i més. L'edat mitjana de les dones 

és de 83,4 anys, per 84,1 anys la dels homes. 
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Edats / sexe  

Edat Homes Dones Total

75 a 79 anys  0 0% 1 1% 1

80 a 84 anys 101 44% 130 66% 231

85 a 89 anys 47 50% 47 50% 94

90 a 94 anys 14 9% 7 4% 21

95 a 99 anys 1 1% 2 1% 3

Total  163 100% 187 100% 350

 

 

Distribució per sexe 
 
 

Distribució per sexe i edat 
 

 

 

Pel que fa a l'estat civil, el 59% són 

persones casades, el 36% vídues,   

el 3% solteres, l'1% separades i l'1% 

parelles de fet o ajuntades. En 

relació a l'estat civil i sexe, el 80% 

dels homes i el 41% de les dones 

són persones casades, mentre el 

55% de les dones i el 14% dels 

homes són persones vídues. A 

continuació, el 2% de les dones i el 

4% dels homes són persones 

solteres, l'1% d'homes i l'1% de 

dones són persones solteres i el 2% 

dels homes i l'1% de dones són 

parelles de fet o ajuntats. 

Distribució per estat civil i sexe 
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Es veuen les diferències en relació al gènere de les persones, hi ha més homes casats i més dones vídues.  

En relació al lloc de naixement, la majoria ha nascut al municipi (31%), seguit d'aquells que han nascut a la 

comarca (28%), la resta d'Espanya (27%) i a la resta de Catalunya (14%). Només un 1% ha nascut a 

l'estranger. 

 

4.2. Estructura familiar i xarxa relacional 

En aquest apartat s’analitzen les dades referents al tipus de convivència de la persona gran i al tipus de 

xarxa relacional que manté tant amb els fills/es com amb altres persones.  

El 15% de les persones entrevistades viuen soles (9 homes i 44 dones) que viuen soles des de fa  més de 

12 mesos  en un 87% dels casos; el 0,5% de les persones (1 home i 1 dona) viuen soles a temporades.  Per 

ordre de freqüència, les persones conviuen amb la parella,el fill/a i altres  familiars. Menys sovint es troben 

persones que convisquin amb nét/a, germà/na o altres no familiars. 

 

 

Persones  amb 

les que conviu 

al domicili 

Persones 

entrevistades 
 

0 53 16% 17%  homes, 83% dones. En un 87%, més de 12 mesos, un 8% 

entre 6-12 mesos i un 6% menys de 6 mesos. 

1 217 62% 85% parella, 12% fill/a, 3% net/a, 2% germà/na, 1% altres 

familiars.  

2 46 13% 26% parella, 49% fill/a, 3% nét/a, 3% germà/na, 16% altres  

familiars, 2% altres no familiars. 

3 18 5% 9% parella, 30% fill/a, 24% nét/a, 2% germà/na, 33% altres 

familiars, 2% altres no familiars 

4 13 4% 8% parella, 33% fill/a, 33% nét/a, 27% altres familiars. 

5 1 0% 20% fill/a, 60% nét/a, 20% altres familiars 
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L'anàlisi de la xarxa relacional permet 
veure que un 94% de les persones 
tenen fills/es i que de mitjana en 
tenen 2,2. No tenen fills el 6% dels 
homes i el 5% de les dones. 

Algun fill viu al mateix municipi que 
les persones grans en el 85% dels 
casos i majoritàriament hi mantenen 
contacte diàriament un 84%; a 
continuació diversos cops a la 
setmana un 14%, diversos cops al 
mes un 2% i ocasionalment un 0,3% 
(1 cas).  Només en 2 casos el 
contacte és inexistent. 

Nombre de fills i sexe 
 

 

 

A banda de les persones amb les que conviuen, les persones visitades han contactat durant la setmana 
amb familiars no coresidents (90%), veïns (78%) i amics (73%). 
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4.3. Salut i estat nutricional 
 

El benestar de la persona es valora de manera subjectiva a través de la seva vivència, independentment de 
les patologies o dependències objectives que pugui tenir. 
 
 

Percepció de la salut 
 

 

Percepció relativa de la salut 
 

 

 

 
Un 55% de les persones creu que la seva salut és bona o molt bona. Per sexe hi ha diferències en la 
percepció de la salut. En els homes aquest percentatge arriba al 58% mentre que baixa al 53% en el cas de 
les dones. Un 37% considera que la seva salut és regular, un 7% considera que la seva salut és dolenta. En 
aquesta situació s’hi veuen el 10% de les dones i el 5% dels homes entrevistats.  
 
Quan es comparen  amb el col·lectiu de la seva edat  un 5% consideren que estan pitjor. Aquest percentatge 
no varia gaire en funció del sexe, trobant que hi ha un 6% de dones que consideren la seva salut pitjor 
mentre que en els homes és del 5%. Un 39% considera que està igual que les altres persones de la  seva 
edat, així com un 49% considera que està millor. En cap cas existeixen diferències a destacar entre homes i 
dones. Un 6% de les persones entrevistades no contesta la pregunta. 
 

Un altre aspecte relacionat amb la salut és el risc de patir caigudes. El 24% de les persones ha caigut 
algun cop en els darrers 6 mesos, el 18% dels homes i el 28% de les dones. El 53% de les persones té por 
a patir una caiguda. Les dones tenen més por que els homes (65% i 40% respectivament) i també són les 
que han caigut més.. 
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L’estat nutricional s’ha valorat amb l’escala Johnson i Kligman. Aquesta escala consta de deu ítems, de 
resposta dicotòmica (sí o no), que valoren: la quantitat i el tipus d’aliment ingerits, les limitacions per fer la 
compra o per preparar el menjar, el consum de fàrmacs, el guany o pèrdua involuntària de pes, per 
problemes econòmics per comprar el menjar que necessita, problemes dentals que facin difícil el menjar, 
menjar poca fruita i làctics, veure més de 3 gots de cervesa, licor  o vi, menjar sovint sol/a, fer menys de 2 
apats al dia, .  La puntuació s’obté només de les respostes afirmatives a les preguntes. Els resultats de 
l’estat nutricional es classifiquen en bo (0 a 2), risc nutricional moderat (3 a 5) i risc nutricional alt (6 o més).  

 

Els resultats de la valoració de l’estat nutricional, mostren que un 53% tenen un estat nutricional bo, un 41% 
tenen un risc moderat i un 6% un risc nutricional alt. El risc és causat principalment i amb diferència per 
prendre diàriament 3 ó més fàrmacs, seguit, d’haver tingut una malaltia que li ha fet canviar el tipus i/o 
quantitat d'aliments, tenir problemes dentals, menjar sol la majoria de les vegades. La puntuació mitjana és 
2,4, lleugerament més alta per als homes (2,5) que per a les dones (2,3). 

 
Estat nutricional 
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4.4. Valoració de risc i dependència  

En aquest apartat s’analitzen indicadors que fan referència a la fragilitat o situacions de risc i al grau de 

dependència en relació a les activitats  bàsiques i instrumentals de la vida diària.  

Test de Barber  

La fragilitat s’ha mesurat mitjançant el test de Barber que consta de nou preguntes senzilles. Només que 

se’n respongui afirmativament a una d’elles ja es considera la possibilitat de risc:  

1.  Viu sol/a   

2.  Si precisa ajuda, està sol  

3.  Hi ha més de dos dies a la setmana que no menja calent  

4.  Necessita d'algú que l'ajudi sovint  

5. La seva salut, l'impedeix sortir al carrer 

6. Té sovint problemes de salut que l'impedeix valer-se per si mateix  

7.  Té dificultats amb la visió  

8.  Li suposa molta dificultat la conversa perquè sent malament  

9. Ha estat ingressat a l'hospital l'últim any 

 

Els resultats evidencien que en un 57% de les persones es troben factors de risc. El risc és causat per 

haver estat ingressat el darrer any a un hospital, i a continuació dificultats en l'oïda, la visió, tenir sovint 

problemes de salut, viure sol/a, i té sovint problemes de salut que l'impedeix valer-se per si mateix. La 

puntuació mitjana de respostes afirmatives és d’1,1 sobre 9, fet que indica que el 43% no puntua en cap 

ítem, i el 27% només puntua en un item. 

 
Test de Barber 
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Índex de Lawton i Brody  

Pel que fa la valoració de la dependència vers la realització de les activitats instrumentals de la vida diària 

(AIVD), s’ha utilitzat l’índex de Lawton i Brody. Aquest índex valora la capacitat que té una persona per 

realitzar 8 activitats de la vida diària, com són: utilitzar el telèfon, anar a comprar, preparar el menjar, fer 

feines a casa, rentar la roba, utilitzar transports, prendre’s els medicaments i ocupar-se dels assumptes 

econòmics.   

L’índex de Lawton i Brody  puntua cada 

una de les seves activitats amb un 

màxim d’1 punt i un mínim de 0 punts. 

La màxima dependència estaria 

marcada per l’obtenció de 0 punts, 

mentre que una suma de 8 punts 

expressaria una independència total. . 

La valoració de les dades mostra que el 

32% del col·lectiu estudiat és autònom 

en les AIVD, un 37% té dependència 

lleugera, un 19% dependència 

moderada, un 9% dependència severa i 

el 3% restant té dependència total. En 

promig, les dones són més autònomes 

que els homes (6,5 i i 5,6 

respectivament).  

Autonomia per a les AIVD i sexe 
 

 

 

El 60% de les persones responen que no necessiten ajuda d’una altra persona per a la realització de les 
activitats instrumentals de la vida diària (211 persones). El 40% restant (139 persones) sí necessita ajuda.  
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Índex de Barthel  
S’administra l’índex de Barthel per valorar la realització d’activitats bàsiques de la vida diària (ABVD) quan 
les persones entrevistades tenen dependència moderada o superior en les AIVDi són el 31% de les 
persones entrevistades i a aquestes se’ls hi passa l’índex de Barthel. Aquest índex valora les següents 
activitats: alimentar-se, rentar-se, vestir-se, arreglar-se, les deposicions, les miccions, anar al lavabo, la 
deambulació, pujar i baixar escales i les transferències del llit a la cadira. L’índex de Barthel valora les 
activitats de 0 (dependent) a 100 (autònom). Es passa al 31% de la mostra (110 persones). 
 

 
La puntuació mitjana és de 92,2, 
indicant que el col·lectiu té una 
dependència lleugera per a les 
activitats bàsiques de la vida diària. Les 
àrees més afectades són rentar-se i 
arreglar-se.  
 

Els resultats evidencien que són 
autònoms el (59%), de les persones 
entrevistades, a continuació tenen 
dependència lleugera el  (37%), 
dependència moderada (4%) i finalment 
dependència total (1%). Dues  
persones amb dependència,  lleugera 
viuen soles. 

Autonomia per a les ABVD i sexe 
 

 

 

El 68% de les persones responen que no necessiten ajuda d'una altra persona per a la realització de les 
activitats bàsiques de la vida diària (75 persones); el 32% restant (35 persones) sí necessiten ajuda..  

En cas de necessitar ajuda el recurs preferit seria seguir vivint a casa amb atenció i cures en un 73% dels 
casos, en un 7% viure permanentment en una residència, en un 7% viure amb els fills i en un 1% anar a un 
centre de dia; el 12% no contesta la pregunta. 
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4.5. Suport a les activitats de la vida diària 

 

El 42% de les persones entrevistades 

(146 persones) han manifestat que reben 

alguna ajuda d'un cuidador principal per 

fer les activitats de la vida diària: el 21% 

ho reben de la parella, el 13% de la filla, 

el 3% del fill, el 3% de la nora o el gendre, 

el 2% d'un servei privat d'ajuda a domicili, 

l'1% restant d'un altre familiar. Un 58% 

(204 persones) no reben ajuts per part 

de cap cuidador principal.  

 

En general, les dones reben més ajuts 

que els homes per part de les filles i de la 

nora o el gendre, i els homes més ajuts 

que les dones per part de les seves 

parelles. També són més les dones les 

que no tenen suport. (117 dones davant 

de 87 homes) 

Qui és el cuidador principal  
 

 

 

El 85% dels cuidadors principals viu en el mateix domicili que la persona que rep el seu suport. En la 

majoria dels casos,  la freqüència amb què es rep aquesta atenció és diària (88%), i a continuació diversos 

dies a la setmana (7%), un cop a la setmana (3%) i mensualment (3%).  

 

Altrament, també poden rebre regularment ajuda d'altres persones que no són el cuidador principal, 

principalment de les filles, els fills i les parelles. Malgrat això, el 25% de persones amb cuidador principal no 

reben cap altre suport addicional.  

 

En el cas que el cuidador principal presti atenció a diari  o diversos dies a la setmana, es pot passar el el 

test de Goldberg. És un instrument per detectar possibles casos d'ansietat i depressió. El test consta de 

dues subescales, una d'ansietat i una altra de depressió, cadascuna estructurada en quatre ítems per 

determinar si és probable que existeixi el símptoma, i un segon grup de cinc ítems que es pregunten només 

quan s'obtenen respostes positives a les preguntes de despistatge (≥2 en la subescala d’ansietat, ≥1 en la 

subescala de depressió). Els ítems són de resposta dicotòmica i cada resposta afirmativa és un punt. La 

puntuació total pot ser indicador de “probable cas” d’ansietat i/o depressió). Els ítems són de resposta 

dicotòmica i cada resposta afirmativa és un punt. La puntuació total pot ser indicador de “probable cas” 

d'ansietat i/o depressió. Els punts de tall són ≥4 per la subescala d'ansietat i ≥2 per la de depressió.  
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En les entrevistes realitzades que 

tenien cuidador principal s'ha 

considerat necessari administrar 

el test en 8  casos, donant com a 

resultat 7 casos de probable 

ansietat i 6 casos de probable 

depressió. 

 

Administració del test de Goldberg 
 

 

 

 

4.6. Suport que la persona gran dóna a altres persones  

 

En les entrevistes també s’ha 

valorat si la persona gran dóna 

suport a altres persones. Un 17% ( 

60 persones) atén amb regularitat a 

alguna persona gran, un 10% (36 

persones) a infants/menors i un 

1.5% (5 persones) a alguna 

persona amb discapacitat. En el 

66% dels casos aquesta atenció és 

diària, en un 10% ocasionalment, 

en un 8% la freqüència és de 

diversos dies a la setmana, un 8% 

un cop a la setmana i, a 

continuació, l'atenció és cada 

quinze dies (4%) o mensualment 

(3%). Les dones atenen a més 

persones grans i persones amb 

discapacitats  que els homes. 

Atén amb regularitat a alguna persona 
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4.7. Ingressos i habitatge 

 

Ingressos 

El 34% d'aquest col·lectiu percep uns ingressos mensuals entre 600 i 899 € i un 23% entre 450-599 €. A 

continuació, es troben les que perceben entre 900-1199 € (21%), 1200-1400 € (7%), 300-499 € (5%), més 

de 1400 € (4%) i finalment les que no perceben cap ingrés (1%) o menys de 300 € (1%). El 5% de les 

persones entrevistades no contesta la pregunta.  

 

Clarament es veuen les diferències per raons de sexe. La pràctica totalitat de les persones que no reben 

cap ingrés, cobren menys de 449€ (23 d'un total de 24 persones) són dones, i la  majoria de les persones 

que perceben més de 1.200 € són homes ( 24 de 37 persones). 

 

Tram d'ingressos per sexe 
 

 

 

 

Les fonts d'ingressos corresponen a prestacions públiques (93,7%) i només residualment també a ingressos 

privats (4%). 

 

El 3% de les persones entrevistades rep ajut econòmic dels seus fills, l'1% alimentari i el 2% d'altres.  Les 

dones reben, en general, més ajuts que no pas els homes. 
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Habitatge 

En relació amb el règim de tinença de l'habitatge, la majoria el té de propietat (81%), un 7% de lloguer,  un 

5% propietat dels fills, en un 3% en usdefruit i en un 3% d’altres. Les dones viuen en habitatges de propietat  

dels fills i de lloguer en major mesura que els homes. Quant a les característiques, gairebé la totalitat 

compta amb els serveis mínims (aigua corrent, bany i/o dutxa, rentadora, etc.) i un 13% amb ascensor. 

Segons les dades obtingudes es detecten 3 casos d'habitatges sense WC, ni calefacció i 2 sense aigua 

calenta.. 

 

 

 

Règim de tinença de l'habitatge 
 

 
 
 

Pel que fa a l’accessibilitat per entrar al seu habitatge el 76% (266 persones) han de superar algun desnivell, 

un 14% que no ha de superar cap desnivell i un 10%  en que el desnivell es pot evitar amb l’ascensor. Dins 

el domicili, el 33% tenen estances a diferent nivell.  

Referent a l’estat  de l’habitatge, el 82% de les persones grans consideren correcta la situació general del 

seu habitatge i només 1 persona creu que cal fer una reforma en profunditat. Un 12% considera que 

s'haurien de fer petits arranjaments per millorar la mobilitat i l'accessibilitat (41 persones) i un 6% creu que 

cal reformar alguna estança o instal·lació (21 persones). Hi ha una persona que no contesta. 
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4.8. Relacions d’oci i temps lliure  

Per registrar les activitats d’oci de les persones grans enquestades, s’ha dividit entre activitats de lleure dins 

i fora de casa.   

L’activitat de lleure que realitzen més persones dins de casa és veure la televisió (89%), llegir (61%) i altres 

(48%); en menor mesura, es dediquen a escoltar la ràdio (29%) i la jardineria (28%). On hi ha diferències 

importants és en fer labors i jardineria a favor de les dones. 
 

Lleure dins de casa 
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L’activitat de lleure que realitzen més persones fora de casa és passejar (79%), altres (52%), anar a fer 

excursions (23%) i acudir a actes religiosos (22%). Destaquen els homes en els horts, cura d’animals 

domèstics i/o de granja i les dones destaquen més en acudir a actes religiosos. Per la resta no hi ha 

diferències significatives. 

 

Lleure fora de casa 
 

 

 

En relació a si tenen alguna dificultat en la realització de les activitats de lleure, les dades obtingudes ens 
fan pensar en que aquest resultat es troba molt vinculat a que les persones grans que participen presenten 
en general un bon nivell d’autonomia, ja que el 67% no té cap dificultat per al lleure. El 33% restant té 
dificultats per al lleure; la mobilitat reduïda és la dificultat majoritària per a la realització d’activitats de lleure. 
 
En general tan homes com dones pateixen similars dificultats. 
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4.9. Recursos d’atenció social   
   
De les persones entrevistades, en general els recursos més coneguts són el Casal (89%), la teleassistència 
(78%) i el centre de dia (77%). Pel que fa a la demanda d'informació, hi ha poques persones que 
s’interessin, la que més la teleassistència (4%).   

Atès que Els Serveis Socials Més a Prop s’adreça a persones no usuàries de serveis socials, el grau 
d’utilització dels recursos és baix, fins i tot del Casal  (17%) i el servei de bus(0,29%) que s’haurien d’utilitar 
més. 

 

Coneixement i demanda dels recursos d'atenció social 
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4.10. Observacions dels professionals en les entrevistes  

L’apartat final del qüestionari recull les observacions i les valoracions subjectives del professional que ha 

realitzat l’entrevista. Les dades valorades han estat: la presència de terceres persones durant l’entrevista, la 

valoració del professional referent a l’accessibilitat extradomiciliària, la situació de l’habitatge, l’aspecte de la 

persona, el risc de sobrecàrrega de la persona cuidadora, el to de l’entrevista i la fiabilitat i, finalment, la 

recomanació de seguiment que el/la professional realitza als serveis socials municipals.  

 

En relació a la presència de terceres 

persones durant l’entrevista, 

destaca que en el 58% dels casos ha 

estat present la parella, en un 41% el 

fill/a, en un 13% altres familiars, en un 

3% germans/es, en un 1% altres 

persones i en un 1% amics o veïns. 

En el 19% l’entrevista es realitza 

sense observadors. 

En la distribució per sexe, hi ha 

diferències significatives. No hi ha 

observadors en el 21% de les 

entrevistes a dones i el 10% als 

homes. Està present la parella, en un 

41% de les entrevistes a dones i en el 

77% de les entrevistes a homes.  

Presència de terceres persones durant l'entrevista 
 

 

 

 

 

Les condicions d’accessibilitat externes a l’habitatge, segons la valoració subjectiva realitzada per el/la 
professional, es consideren molt bones o bones en el 59% dels habitatges. El 76% han de superar alguna 
dificultat.  
 
Referent a la situació de l’habitatge, el/la professional ha observat que en la majoria d’habitatges es 
disposa d’unes condicions bones o molt bones. Hi ha concordança entre aquestes observacions i la 
percepció de les persones grans.  
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Condicions d'accessibilitat externa i condicions de l'habitatge 

 

 
 
 

 
 
   
L’aspecte de la persona, segons la valoració subjectiva realitzada per el/la professional, es considera bona 

(98% bon aspecte), i només en un 2% de les entrevistes (7 persones) es detecten cabells descuidats, 

ungles descuidades o manca d'higiene personal.  

 

El professional també ha valorat, segons la informació obtinguda durant la visita domiciliària, si creu que hi 

ha risc de sobrecàrrega de la persona cuidadora. En el 82% dels casos ha considerat que no hi ha risc 

de sobrecàrrega del cuidador i en un 18% s’ha detectat risc.   

 

En cas de necessitar ajuda per a les activitats de la vida diària, un 10% de les persones entrevistades, 

en el 49%  es detecta que és físicament dependent, en l'11% psíquicament dependenten i en el 40% per 

altres motius. 

Pel que fa les condicions de facilitat i to de l’entrevista són molt bones o bones en un 99% de les 

entrevistes. Regular un 1% 

En el cas de la fiabilitat de les respostes aquesta es considera molt bona o bona també en un 99% dels 

casos. 0,86% regular 
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Finalment el professional realitza una recomanació de seguiment per part dels serveis socials de 

l’ajuntament. A continuació, es mostra el resum de resultats de la gestió de seguiment de les entrevistes:  

 

 

 

 
Seguiment recomanat 

 

 
 

 

 

En 324 casos (93%) es recomana el seguiment de les persones a mig termini (1 any), en 23 casos  (7%) a 

curt termini (abans de 6 mesos) i en 3 casos més es consideren casos urgents (1%), fet que concorda amb 

els pitjors resultats obtinguts per aquestes persones en la percepció de l'estat de salut, el risc de patir 

caigudes, la valoració de l'estat nutricional, la fragilitat, o la dependència per a la realització de les activitats 

de la vida diària. 
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5. RESUM I CONCLUSIONS   
 

La població objecte d'estudi ha estat els majors de 80 anys no usuaris de serveis socials. Del llistat facilitat 

per l'Ajuntament, 511 persones, se'n van arribar a visitar 350 (68,5%). Els principals motius de no realització 

han estat el no voler respondre l'entrevista (84 persones) i estar il·localitzable (25 persones). 

 

A continuació ressenyarem les dades més importants de les visites. Aquestes les agruparem en quatre 

dimensions: la feminització, la precarietat de l'estat de salut, la prevalença de la dependència i, per últim, el 

coneixement dels serveis socials. 

 

� En primer lloc, cal subratllar que la taxa de feminització de les persones de 80 anys i més arriba al 

64,1% a Manlleu, segons dades de l'IDESCAT; en el cas de la mostra estudiada, de 80 anys i més,  

és del 53%. Aquest fet s'acompanya d'altres, com són les situacions de viduïtat i els ingressos. El 

55% de les dones entrevistades són vídues, per un 14% dels homes; a més, la pràctica totalitat de 

les persones que no reben cap ingrés, cobren menys de 300 € o cobren només entre 300-499 € (22 

d'un total de 23 persones) són dones, i la  majoria de les persones que perceben més de 1.200 € 

són homes ( 24 de 37 persones). 

 

� En segon lloc, el risc de mala salut en el nostre col·lectiu no és percebut com a massa elevat, ja que 

el 55% percep la seva salut com a bona o molt bona, i el 37% com a regular, el 7% com a dolenta.  

El 53% té por a patir una caiguda. El 24% han caigut els darrers 6 mesos. En un 57% es troben 

factors de risc en el test de Barber, principalment perquè la persona estat ingressada a l'hospital el 

darrer any. La puntuació mitjana és d1'1 sobre 9, fet que indica que el 27% puntua només en 1 ítem. 

 

Pel que fa al risc nutricional, la puntuació mitjana de 2,4 mostra un risc nutricional moderat, més 

baixa per a les dones (2,3) que per als homes (2,5).Hi ha un 6% amb risc nutricional alt (22 

persones). 

 

Aquest col·lectiu és força sedentari, destacant que les activitats de lleure que més realitzen dins de 

casa són mirar la televisió, llegir altres. Fora de casa, el que més fan és  passejar o altres activitats.  

 

� En tercer lloc, les situacions de dependència, entesa com la necessitat d'ajuda en les activitats de la 

vida diària, afecten al 40% de les persones, que necessiten cert ajut per a la realització de les 

activitats instrumentals de la vida diària. El recurs preferit en un 73% dels casos és seguir vivint a 

casa amb atenció i cures. El suport a les activitats de la vida diària prové majoritàriament de la  

parella i de la filla. En el 85% dels casos, els cuidadors viuen en el mateix domicili i donen aquest 

suport diàriament en la majoria dels casos. Tenen una xarxa social bastant rica i mantenen 

contactes tant amb familiars no coresidents seguit de veïns i amics.  

 

� En quart lloc, destacar que hi ha un percentatge de la població que no té informació ni coneixement 

dels serveis comunitaris, com per exemple els serveis socials municipals (54%) o el servei d'ajuda 

domiciliària (43%). Els recursos més coneguts són el Casal. el centre de dia i la teleassistència. Una 

molt petita part de la població estaria interessada en rebre més informació de la teleassistència 

 

Finalment, és aconsellable per a aquest col·lectiu l'aplicació i manteniment de programes de tipus preventiu, 

i la potenciació del suport tant per a les persones grans com per als seus cuidadors. 
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ANNEX. QÜESTIONARI PER A LES ENTREVISTES DOMICILIÀRIES 
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