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Abans d’iniciar la lectura, agrair a totes les persones grans i professionals 

que amb les seves mirades, coneixements i experiència han fet possible 

donar forma a Manlleu, Ciutat Amiga amb les persones grans 
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1. Presentació 

 
L’Ajuntament de Manlleu, amb el suport de la Diputació de Barcelona, s’ha adherit a la 

Xarxa de ciutats i comunitats amigables amb les persones grans (OMS) per a la 

planificació i desenvolupament del programa "Ciutats Amigues amb les persones 

grans", dins del qual es troba l’elaboració de la diagnosi i el pla d’acció del projecte.  

Aquest programa, promogut per l’OMS, cerca el compromís de les ciutats adherides a 

la Xarxa Mundial de Ciutats i comunitats amigables amb les persones grans a crear 

entorns urbans físics i socials que afavoreixin un envelliment actiu saludable i de 

qualitat de les persones grans.  

El programa pretén fer de les ciutats espais amigables per a tothom, permetent a les 

persones participar en activitats comunitàries i rebre un tracte respectuós, 

independentment de la seva edat. L'OMS indica que les ciutats han d'adaptar el seu 

entorn i els seus serveis perquè les persones grans visquin amb seguretat, mantinguin 

la seva salut i participin en la vida de la ciutat. 

L’Ajuntament de Manlleu, després d’adherir-se a la Xarxa de Ciutats Amigues amb les 

persones grans, ha realitzat aquest procés per elaborar un Pla d’Acció de Manlleu, 

Ciutat Amiga amb les persones grans a partir de la diagnosi realitzada. El present 

document correspon a l’anàlisi de la situació de les persones grans i la identificació de 

les línies de treball. 

La proposta metodològica de treball a partit del Protocol de Vancouver. 
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L’objectiu del procés d’elaboració de la diagnosi i pla d’acció pretén:  

• Conèixer la situació actual del col·lectiu de les persones grans a través d’una 

mirada integral que tingui en compte tant les aproximacions sociodemogràfiques 

com les percepcions i interpretacions dels agents involucrats.  

• Detectar les necessitats existents, els aspectes positius, les barreres i els 

suggeriments de millora de les persones grans del municipi en els diferents àmbits 

que els afectin.  

• Conèixer els punts de vista de les persones cuidadores de persones grans 

sobre els avantatges i dificultats a què s’enfronten les persones de qui tenen cura. 

• Recollir les visions i les propostes en relació a les persones grans expressades 

pels agents socials i professionals de la ciutat.  

 
Es parteix d’una mirada integral de les persones grans, per tant s’analitzen tots els 

aspectes que afecten la vida de les persones grans. En aquest sentit i d’acord amb el 

Protocol de Vancouver, la diagnosi i el pla d’acció han centrat l’atenció en les següents 

dimensions:  

 

Cada dimensió o àmbit ha aprofundit en els elements que incideixen en la vida de les 

persones grans. A continuació, aportem alguns dels elements claus establerts sobre 

els quals s’ha aprofundit:  
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2. Metodologia 

 

L’Ajuntament de Manlleu, amb el suport de la Diputació de Barcelona, ha impulsat el 

projecte Manlleu, ciutat amiga amb les persones grans.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Per fer-ho s’ha fonamentat en les pautes que estableix el Protocol de Vancouver. En 

concret s’han realitzat un seguit de sessions de treball i grups focals de treball: 

 

1. Sessió de presentació política a tots els membres del ple municipal per 

explicar els objectius i procés de realització del projecte Manlleu, Ciutat Amiga 

amb les persones grans. 

 

2. Sessió de presentació i treball amb el Grup Motor de treball transversal de 

professionals i referents d’entitats vinculades a les persones grans de Manlleu. 

 

3. Sessió destinada als professionals la voluntat era realitzar tres grups de 

treball vinculat als tres col·lectius de persones a qui s’havia convocat: 

▪ Serveis públics 

▪ Empresaris i comerciants 

▪ Entitats de voluntariat 

 

 

Manlleu, ciutat amiga amb les 
persones grans 

Pla d’acció 

Seguiment del projecte i les 
accions 

Implementació de les accions 

Esquema del procés Manlleu, Ciutat Amiga amb les persones grans 



Si bé havien confirmat la seva assistència 21 persones, 7 per cada sector, 

finalment hi van assistir 13 persones. Això va provocar que s’optés per 

organitzar dos grups, de 6 i 7 persones on el criteri de distribució va ser: 

▪ Professionals i entitats vinculades a l’àmbit de salut. 

▪ Professionals i entitats vinculades a l’àmbit social.  

 

4. Sessió destinada a persones grans de diferents zones de Manlleu i de 

diferents edats. Van assistir-hi 36 persones. Donat que es va detectar que la 

distribució per grups d’edat generava incomoditat a algunes persones 

assistents, es va optar per realitzar 4 grups de 9 persones independentment de 

la seva edat: 

▪ Grup 1 de persones majors de 64 anys. 

▪ Grup 2 de persones majors de 64 anys. 

▪ Grup 3 de persones majors de 64 anys. 

▪ Grup 4 de persones majors de 64 anys. 

 

5. Sessió amb persones cuidadores, aprofitant un Grup de cuidadors/es que hi 

ha a Manlleu, on finalment de les 15 persones convocades van assistir-hi 4. 

 

Les sessions i la dinàmica de treball va ser la mateixa a totes les sessions: una 

primera part d’explicació del procés, una segona part de treball en subgrups, i 

una tercera part de posada en comú. 

 

6. Sessió plenària amb les persones participants durant tot el treball de camp. 

La sessió es va realitzar a la Sala d’Actes de l’Hospital Sant Jaume de Manlleu 

de 9:30 a 12:30. I van assistir-hi unes 30 persones. La sessió va servir per 

presentar els resultats de la diagnosi i identificar possibles accions i línies de 

treball. 

 

7. Sessió de devolució i treball amb el Grup Motor de treball transversal de 

professionals i referents d’entitats vinculades a les persones grans de Manlleu. 

Més enllà del treball de camp, també s’han recollit dades i recursos d’interès en 

relació a la situació de les persones grans de Manlleu. A continuació es mostra 

la informació analitzada a la diagnosi. S’ha estructurat en els tres blocs d’anàlisi 

i els temes que estableix el protocol de Vancouver. En primer terme, es recullen 

les dades i recursos disponibles i després les visions dels agents implicats. I 

finalment la proposta de línies de treball i accions a desenvolupar.
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3. Dades sociodemogràfiques 

 

A continuació es presenten les dades sociodemogràfiques referents a les persones 

grans de Manlleu extretes de diferents fonts: Idescat, Hermes, i memòries i estudis 

municipals. 

 

Manlleu és un municipi que presenta una evolució força constant de la població, que 

després d’un creixement important de l’any 2003 a 2008, en què en 5 anys va 

augmentar gairebé en 2.000 persones (un 10%), després ha estat estable amb una 

lleugera davallada, dels 20.505 l’any 2008 als 20.435 el 2013, i 20.194 l’any 2018. 

 

Gràfic 1: Evolució de la població 

 
 

 

Si observem la distribució per gènere, podem comprovar que la distribució és 

pràcticament igual entre dones i homes, un 49,86% d’homes i un 50,14% de dones. 

 

Taula 1: Distribució de la població de Manlleu per gènere (2018) 

 n % 

Homes 10.068 49,86% 

Dones 10.126 50,14% 

Total 20.194 100% 
 

 

Molt més interessant i significatiu per a l’anàlisi de l’objecte de l’estudi és la distribució 

de la població de Manlleu per franges d’edat, i en aquest sentit podem observar una 

tendència creixent del percentatge de persones grans respecte el total de la 

població. Així, en el gràfic següent es pot observar com en 15 anys la població de 60 

anys o més ha passat de ser el 21,03% l’any 2003 a representar el 23,74% l’any 2018. 

Font: IDESCAT 

Font: IDESCAT 



S’observa, tanmateix, com la tendència no ha estat la mateixa ni es distribueix de la 

mateixa forma entre la població de 60 a 74 anys i la de 75 anys o més. 

 

Gràfic 2: Evolució de la població per franges d’edat 

 
 

 

 

Durant el període comprès entre 2003 i 2008 la població va créixer en 2.000 persones, 

un 10% de la població. Aquest fet va ser conseqüència de l’arribada a Manlleu de 

noves famílies atretes per l’important increment de l’oferta residencial. En general, els 

canvis de residència es van produir entre les famílies joves amb o sense fills/es, cosa 

que va provocar que entre 2003 i 2008 la població de més de 60 anys disminuís, 

doncs va passar de representar un 21,03% el 2003 al 20,08% el 2008. Això no 

obstant, a partir de 2008 la proporció de persones de més de 60 anys ha anat 

augmentant: el 2013 les persones majors de 60 anys suposaven el 21,32% de la 

població i el 2018 el 23,74%. Per contra, s’observa la tendència contrària entre la 

població adulta de 18 a 59 anys, donat que durant el mateix període el seu pes 

respecte a la població total ha anat disminuint: 

 

Taula 2: % de població 18-59 anys respecte el total (2018) 

Any % 

2003 60,29% 

2008 59,75% 

2013 56,81% 

2018 55,84% 
 

 

Font: IDESCAT 

Font: IDESCAT 
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D’altra banda, malgrat que la població d’entre 0 i 18 anys durant el període comprès 

entre 2003 i 2018 ha sofert un increment d’un 1,8% (passant del 18,68 al 40,41%), 

durant els darrers cinc anys el seu pes relatiu ha patit una lleugera davallada. 

 

I si s’observa la tendència dels majors de 75 anys, tot i trobar un creixement constant, 

durant els últims 5 anys s’ha produït una reducció. 

 

Si es comparen les distribucions de la població per franges d’edat entre Manlleu i la 

resta de la comarca d’Osona, s’aprecia com ambdues es comporten de manera molt 

similar. Només val la pena destacar l’1% de diferència entre les persones menors de 

18 anys a favor de Manlleu, diferència que s’inverteix en el cas de les persones d’entre 

18 a 59 anys a favor de la comarca d’Osona. 

 

Gràfic 3: Població per franges d’edat comparativa Manlleu i Osona (2018) 

 

 

 

Si es comparen els percentatges de persones majors de 59 anys de Manlleu amb els 

d’Osona i Catalunya, es constata com Manlleu té un percentatge molt similar al de la 

comarca i una mica inferior al de la resta de Catalunya.  

 

Font: IDESCAT 



 
Gràfic 4: % població major de 59 anys respecte el total. Manlleu, Osona, Catalunya 

(2018) 
 

 
 

 

 

Per preveure les tendències de futur, la piràmide d’edats de Manlleu dona pistes de 

quina serà l’evolució futura. En aquest sentit, es pot anticipar que en els pròxims 20 

anys hi haurà un increment constant de la població major de 60 anys. Aquesta previsió 

es veu reforçada pel l’augment constant de l’esperança de vida i el descens de la 

natalitat (o taxes de natalitat molt baixes),  

 

 

  
 

 

 

Si es compara la piràmide d’edats de Manlleu amb la d’Osona, ambdues mostren una 

distribució anàloga. I en els dos casos també es constata com entre la població 

major de 60 anys hi ha més dones que homes de manera constant i en augment 

a mesura que les edats són més avançades, donat que l’esperança de vida de les 

dones és major que la dels homes. 

 

Font: IDESCAT 

Font: IDESCAT Font: IDESCAT 

Gràfic 5: Piràmide d’edats Manlleu Gràfic 6: Piràmide d’edats Osona 
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En números absoluts, l’any 2018 la població de Manlleu de persones majors de 60 

anys era de 4.795 persones i, com s’assenyalava anteriorment, amb un percentatge 

superior de dones respecte els homes: un 55,47% en front del 44,53%. 

 

Taula 3: Població de 60 anys i més (2018)  

Manlleu n % 

 Homes 2.135 44,53% 

 Dones 2.660 55,47% 

 Total 4.795  
 

 

 

Si s’analitza l’edat mitjana de Manlleu es constata que es troba mig any per sota de la 

de la Comarca d’Osona: mentre que a Manlleu l’edat mitjana l’any 2018 era de 41,6 

anys, a la comarca d’Osona era de 42,1. No es pot considerar una diferència 

especialment significativa. 

 

Taula 4: Edat mitjana de Manlleu i la comarca d’Osona (2018) 
 Homes Dones Total 

Manlleu 40,4 42,8 41,6 

Osona 40,7 43,4 42,1 
 

 

 

No obstant, més rellevant és observar l’índex d’envelliment1 i sobreenvelliment. Així, es 

poden observar diferències significatives entre la distribució de la població de Manlleu i 

de la comarca d’Osona.  

 

Així, mentre que l’any 2018 Manlleu tenia un índex d’envelliment del 95,88 enfront el 

101,06 de la comarca. Per tant, aquí sí que s’observa una diferència significativa que 

pot ser atribuïble a què Manlleu té una major proporció d’infants i adolescents que la 

resta de la comarca. 

 

                                           
1 Relació entre la població de 65 anys i més i la població de menys de 15 anys. Si el valor 

supera el 100 indica que la població de 65 anys i més supera de de 0 a 15 anys. Si és inferior, 
és la població de 0 a 15 anys la que supera la de 65 anys i més. 

Font: IDESCAT 

Font: IDESCAT 



 
Taula 5: índex d’envelliment i sobreenvelliment Manlleu i Comarca Osona (2018) 

  
  

Manlleu Osona 

Homes Dones Total Homes Dones Total 

Índex 
d'envelliment  

81 110,82 95,88 83,35 120,14 101,06 

Índex 
sobreenvelliment  

13,37 21,2 17,88 13,65 21,63 18,22 

 

 

 

Si s’observa l’índex de sobreenvelliment2, es comprova com a Manlleu la població de 

85 anys i més (17,88) està una mica per sota de la d’Osona (18,22). 

 

Com es pot veure a la taula següent, si s’analitza l’origen de la població de 60 anys i 

més de Manlleu segons el seu lloc de naixement l’any 2018 i es comparen amb les 

dades de la comarca d’Osona, s’observa que hi ha diferències significatives. Mentre 

que a Manlleu la població nascuda a l’estranger de 60 o més anys representa un 

8,53% del total de la població de 60 anys i més, a Osona només en representa el 

4,47%, és a dir, gairebé la meitat. Així mateix, si s’observa quin percentatge suposa la 

població estrangera de 60 anys i més respecte el total de població estrangera, a 

Manlleu suposa un 9,24%, mentre que a Osona en representa un 6,62%. És a dir, el 

percentatge de població estrangera de 60 anys i més és força superior a Manlleu que 

a la resta de la comarca, fet que es pot atribuir a què a Manlleu ja van arribar-hi les 

primeres onades migratòries. 

 

Taula 6: Població estrangera de 60 anys i més, segons lloc de naixement (2018) 

 

Població estrangera de 
60 anys i més 

% amb relació a total 
població estrangera  

% amb relació al total de 
població de 60 anys i més 

Manlleu 409 9,24% 8,53% 

Osona 1.675 6,62% 4,47% 
 

 

 

Així mateix, pel que fa a la població de 60 anys i més segons lloc de naixement, a 

Manlleu l’any 2018, la majoria va néixer Catalunya (2.824 persones) seguida per la 

que va néixer a la resta de l’Estat Espanyol (1.562 persones) i quedant en darrer lloc la 

població nascuda a l’estranger (409 persones). 

 

                                           
2 Relació entre la població de 85 anys i més i el total de la població de 65 anys i més, 

Font: IDESCAT 

Font: IDESCAT 
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Gràfic 7: Població de 60 anys i més, segons lloc naixement. Manlleu 

 
 

 

 

A partir de la Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de 

promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència es van realitzar les 

següents projeccions demogràfiques per a l’any 2026: 

 
D’acord amb l’Estudi de diagnòstic del Servei d’Atenció Domiciliària, les tendències a 

Manlleu eren:  

1. La població de gent gran augmenta entre 2016 i 2026 un 4,5% en detriment de la 

disminució del gairebé 3% de la població menor de 15 anys. 

2. Els propers cinc anys (entre 2016 i 2021) està prevista una reducció dràstica de la 

població menor de 10 anys així com l'augment de la població de més de 65 anys i de 

la major de 85 anys, sobretot de dones. 

3. El període 2021-2026 es caracteritzarà per la reducció de la població de menys de 14 anys 

i l'augment considerable de les persones entre 15 i 29 anys. Minva el nombre de persones 

en edats compreses entre els 30 i els 64 anys, a la vegada que augmenta 

significativament el nombre de persones de més de 65 anys. 

Font: IDESCAT 



4. En el mateix sentit s'expressen les projeccions dels índex d'envelliment, de 

sobreenvelliment i de dependència. Previsió d’increment de l'índex d'envelliment, que 

passaria de menys d'un 90% el 2016 a un 128,7% el 2026. L'increment de l'índex de 

dependència seria més contingut (del 57,3% al 61%). Al seu torn, l'índex de 

sobreenvelliment, preveu un increment (de 17,5% a 19,6%) fins el 2021 i posteriorment 

una lleugera disminució fins el 16,9%. Aquest indicador, doncs, mostra que, a mig i llarg 

termini, les persones d'entre 65 i 84 anys adquiriran un pes molt rellevant a la població, fet 

que caldrà tenir en compte a l'hora de planificar polítiques d'envelliment. 

5. El biaix de gènere s'evidencia a partir dels 75 anys, on les dones superen en escreix 

als homes; diferències que es mantindran en els propers 10 anys. 

 

Un cop més el següent gràfic mostra l'augment de les persones de més de 65 anys. 

 

Gràfic 8: Població de més de 65 anys per grups d’edat i sexe, Manlleu (2013-2026) 

 

 

 

 

A la Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de promoció 

d’autonomia personal i atenció a la dependència es va fer un exercici de 

geolocalització per identificar les llars on hi viu la població de 80 anys i més, aglutinada 

per barris.  

 

Font: Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de promoció d’autonomia personal i 
atenció a la dependència 
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Mapa 1: Nombre de persones de més de 80 anys per barris (2015) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Com s'aprecia en el mapa, els barris que allotgen a més població de més de 80 anys 

són: l'Erm (20,6%), Gràcia (12,1%), Baix Vila (11,5%) i El Puig (11,4%). 

 



 

4. Situació de les persones grans de Manlleu  

 

A continuació es presenten els resultats de les dades obtingudes a partir d’estudis 

municipals realitzats anteriorment i de recerca pròpia, això com les visions que, en 

relació a la vida de les persones grans a Manlleu, han expressat les persones 

participants -persones grans i professionals - en el procés d’elaboració del projecte. 

Les visons s’han ordenat en funció dels avantatges i obstacles que presenta la qualitat 

de vida de les persones grans en cadascun dels tres àmbits: entorn social, entorn físic 

i serveis públics i privats. 

 

4.1. Entorn social 

 

Participació social i cívica 

 

Manlleu disposa de diverses entitats vinculades a les persones grans: 

 

• A.G.G.M – Associació de la Gent Gran del Casal de Manlleu 

El Casal de gent gran desenvolupa activitats dirigides especialment a les persones 

grans. Entre les novetats del curs 2019, en destaquen: tallers de manualitats, 

fotografia, arbre genealògic, ball en línia, pilates, etc. També organitzen caminades 

setmanals i tenen servei de perruqueria i podòleg. 

 

• ASVAT – Associació́ de Veterans Antic Treballadors 

Es un espai de lleure ubicat a la plaça Fra Bernardí on es realitzen diferents activitats i 

tallers i s'ofereix servei de bar. 

 

• AFADIP – Associació de famílies pel desenvolupament integral de la persona 

L'entitat AFADIP organitza diversos tipus d'activitats amb entrada lliure cada dues 

setmanes a Manlleu: xerrades, conferències, sortides culturals, debats, etc. 

Habitualment es fan a la sala de sessions de l'Ajuntament de Manlleu. Els dijous, a les 

18 h.  

 

• Associació́ de familiars i malalts d’Alzheimer d’Osona 

Neix de la necessitat viscuda per un grup de persones de trobar suport en el procés 

d’acceptació de la malaltia i un acompanyament en la presa de decisions que 
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comporta. La seva missió és dotar la comarca d’Osona d’un entorn de relació per 

donar suport integral a les persones i famílies afectades per un procés de demència i 

contribuir al coneixement de la malaltia i a l’eliminació de l’estigma social de forma 

global. La seva visió és ser referents en acompanyar les persones i famílies que 

pateixen i conviuen amb les demències. 

 

Cada any les entitats de gent gran, amb el suport de l’Àrea de Promoció Social i 

Personal de l’Ajuntament, programen una setmana plena d’activitats al voltant de l’1 

d’octubre, el dia Internacional de la Gent Gran. 

 

 

Respecte, desigualtats i condicions d’inclusió 

 

 Visions de les persones consultades 
 

Sentiment de pertinença, relacions de veïnatge i xarxa familiar 

Avantatges • Les persones grans destaquen el sentiment de pertinença i 
d’estima de les persones grans de Manlleu vers el municipi. 

• Manlleu, ciutat tranquil·la, on es pot desenvolupar una vida 
relaxada. 

• Existència de relacions de veïnatge que faciliten que en situacions 
de necessitat. 

• La importància de comptar amb el suport de l’entorn familiar, tant 
per part de les persones cuidadores com de les persones grans a 
qui cuiden. 

• El paper que tenen les persones cuidadores a l'hora de facilitar 
que les persones grans de qui tenen cura puguin entrar i sortir de 
casa i desplaçar-se pel municipi. 

Obstacles 
 

• Es parla molt de conciliació de la vida laboral amb la personal 
pensant amb la cura dels infants, però no de les persones grans. 

• Actualment el veïnat canvia a una velocitat molt més alta i és difícil 
establir lligams.  

• Dificultat de conviure entre persones de diferents cultures i 
orígens, malgrat s’han fet avenços en temes de convivència i 
igualtat. 

• Cuidadores: de vegades, dificultats per poder rebre’l en funció de la 
proximitat dels fills/es, del seu ritme de vida i de les seves facilitats o 
dificultats de conciliació amb la feina. 

 

Civisme 

Avantatges  

Obstacles 
 
 
 
 
 

• Conductes incíviques que dificulten la convivència i la tranquil·litat 
del veïnat. Es ressalta concretament les conductes incíviques i 
manca de respecte a la zona de darrera l'ambulatori (joves que 
fumen i beuen i ho deixen tot brut). 

• Manca de respecte de l’ús de l’espai públic per part d’infants i 
adolescents de 7 a 15 anys. 

 



Solitud no desitjada 

Avantatges  

Obstacles • Molta gent gran en situació de soledat no volguda i amb 
necessitat de suport i atenció (Gràcia, amb molta gent gran). 

• Dificultat per arribar al perfil de persones grans majors de 80 
anys que ja fa anys que viuen soles i no surten de casa i no volen 
acompanyament. Cada vegada hi ha més gent gran vivint sola i 
sense xarxa i és complex accedir-hi i vincular-los a l’entorn. 

 

Reconeixement de les persones grans 

Avantatges El talent de les persones grans, si bé la vessant negativa és que 
aquest talent en general no s’aprofita socialment. 

Obstacles  

 

Suport a les entitats 

Avantatges Les entitats realitzen un paper important per a la gent gran i 
requereixen de suport institucional perquè han quedat reduïdes. 

Obstacles Necessiten les subvencions de les administracions públiques. 

 

També cal ressaltar les persones grans que participen en altres entitats sectorials. En 
alguns casos, han constituït una secció de veterans; d’altres, participen amb persones 
de totes les edats.  
 

Centres cívics 

 

El Casal Cívic Frederica Montseny és un equipament cívic, adscrit a la Direcció General 

d'Acció Cívica i Comunitària del Departament de Benestar Social i Família. Programa 

una activitat regular adreçada a infants, joves i adults, té el Punt Òmnia i es seu del 

Casal de gent gran de Manlleu, on s’ofereixen serveis per a les persones gran. Obre les 

seves portes tots els dies de la setmana.  

 

 Visions de les persones consultades 
 

Activitats 

Avantatges • L’activitat i dinàmica del Casal de Gent Gran i Casal Cívic 
Federica Montseny.  

• Les activitats i sortides culturals que s’organitzen i la gran capacitat 
de mobilització. 

• Hi ha una àmplia oferta d’activitats vinculades a la promoció de la 
salut, de les quals les que millor funcionen pel que fa a l’assistència 
són les continuades que tenen força assistència. 

Obstacles • La majoria d’activitats dirigides a les persones grans de Manlleu 
es realitzen al Casal Cívic Federica Montseny, i seria bo 
disseminar les activitats per tot el territori. 

• Les activitats que es programen al Casal sovint esgoten les places 
que s’ofereixen. 

• Encavalcament d’activitats per manca de comunicació i 
coordinació entre entitats i serveis. 
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• Costa crear sinergies entre els casals i les entitats. 
• Pel que fa als programes de promoció de la salut amb les 

persones grans, la dificultat rau en motivar a la gent per assistir als 
tallers o xerrades puntuals, tot i que hi ha entitats que tenen un 
públic fidel que sempre es el mateix i hi assisteix sempre.  

• Avui dia, fins a les dues es pot aparcar a prop del Casal perquè hi 
ha zona de carrega i descarrega però a la tarda no. I cal tenir en 
compte que moltes persones usuàries del Casal necessita 
acompanyament i poder parar a la porta per baixar. 

 

Activitats intergeneracionals 

Avantatges • La voluntat dels serveis públics per promoure i potenciar les 
accions intergeneracionals. 

• Gran quantitat d’activitats al municipi dirigides a les persones 
grans. Per exemple, en el Temps per Temps s’organitzen moltes 
coses per a persones grans, els horts urbans tenen una reserva per 
a persones grans, etc. 

• Els infants estimulen la interacció amb gent gran. 

Obstacles • Manca d’activitats de formació intergeneracionals, com per 
exemple amb noves tecnologies o els horts. 

 

4.2. Entorn físic 

 
El municipi de Manlleu s’articula en 14 barris: Baix Vila, Cavalleria, Dalt Vila, El Puig - 

Teuleria, Erm, Gracia, La Coromina, La Salut, Nou, Vilamirosa, El Verdaguer i Font 

Tarrés i Vista Alegre, aquests últims situates al sud del municipi a l'entorn del meandre 

que configura el Ter.  Els barris on resideix més població són l'Erm (30,5%), Vilamirosa 

(11,8%) i Gràcia (10,1%). Als barris de Gràcia, Verdaguer, Font Tarres i la major part 

de la Coromina, a l’est i oest del casc urbà̀, se situen les principals zones industrials 

del municipi.  

 



 
Mapa 2: Plànol dels barris de Manlleu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Equipaments 

 

En l'actualitat el municipi de Manlleu disposa d’una xarxa d'equipaments que el Pla 

d’habitatge qualificava d’acceptable:   

• Educatius: 5 escoles, 1 institut, 1 escola d’adults. 

• Salut: 1 CAP i 1 hospital, 1 centre de salut mental. 

• Culturals i cívics: 2 biblioteques, casa de cultura, casal cívic, museu (museu 

industrial del Ter). 

• Comerç: mercat municipal. 

• Serveis: ajuntament i policia local, oficina local d'habitatge, oficina de promoció́ 

econòmica, benestar social, llar d’avis, escorxador, tanatori, cementiri, 

deixalleria, residencia Aura.  

• Esportius: piscines, 2 pavellons esportius, 8 pistes poliesportives exteriors, 2 

pistes de tennis,1 frontó, 3 camps de futbol.  

• Religiosos: 3 esglésies, una mesquita, etc. 

Font: Plànol inclòs al Pla Local d’Habitatge de Manlleu  2011-2016 



25 

 

 
 

 Visions de les persones consultades 

Equipaments 

Avantatges Alguns dels equipaments de referència per a la gent gran estan ubicats 
molt cèntrics a Manlleu i molt a prop entre ells, com són: l’Hospital, el 
CAP, el tanatori, etc. 

Obstacles • No estan ben senyalitzats alguns equipaments de Manlleu, com 
són: el Centre de Dia, l’Hospital, el CAP, el Tanatori, Residència de 
Salut Mental (equipament públic comarcal), etc. 

• Alguns equipaments públics no estan prou ben adaptats, malgrat 
acomplir amb la normativa. Per exemple, la porta d’entrada als 
serveis socials que és de difícil accés a una persona en cadira de 
rodes. 

 

Accessibilitat i ús dels espais públics i zones verdes 

 

Pel que fa a les zones verdes, Manlleu compta amb diversos espais verds petits i 

mitjans, la distribució dels quals es pot observar en els dos plànols següents: 

 

Mapa 3: Usos del sòl del planejament urbanístic 

 

 

Cal destacar la funció i el simbolisme del riu Ter al municipi, bé com a recurs de la 

industria que es va instal·lar al seu entorn, bé com a paisatge que ha acompanyat i 

definit la morfologia de Manlleu i avui convertit en un eix de lleure i passeig a l’aire 

lliure. En aquest context, el desembre de 2016, l’Ajuntament de Manlleu va impulsar un 

procés de debat i reflexió sobre el futur de la vora Ter, zona que inclou el passeig del 

Font: Web municipal 



Ter i tota la zona que envolta les dues bandes de la llera del riu, al seu pas pel terme 

municipal de Manlleu. 

 

 Visions de les persones consultades 

Accessibilitat a l’espai públic 

Avantatges • Disposar del Pla d’Accessibilitat que identifica les mancances i 
prioritza les intervencions. 

• Les accions que s’han realitzat en alguns carrers perquè s’han 
fet rampes a les cruïlles dels carrers per facilitar l’accessibilitat de 
tothom. 

Obstacles • Manlleu encara presenta moltes barreres arquitectòniques i manca 
d’accessibilitat: voreres en mal estat per a persones amb mobilitat 
reduïda, carrer del Pont al casc antic, passeig de Sant Joan i carrer 
de l’Estació; carrers sense voreres accessibles (alguns trams de 
l’Avinguda Puigmal),  

• Forats d’escocells que comporten risc de caigudes per la seva 
fondària, etc.   

• A l’hivern glaça i els carrers rellisquen, provocant caigudes o 
inseguretat a les persones grans. 

 

Contaminació 

Avantatges  

Obstacles • Els professionals participants assenyalen el nivell alt de 
contaminació, especialment negatius per a la salut de les persones 
grans. En aquest sentit, s’assenyala els nivells alts d’ozó i els 
problemes de l’aire, així com aigua amb nivells alts de nitrats.  

• La gent gran destaca que el barri de Gracia pateix males olors 
provinents de l’empresa FERVASA. 

 

 

Zones d’esbarjo i de passeig 

 

Manlleu disposa de diferents zones d’esbarjo distribuïdes arreu del municipi, com es 

pot observar en el plànol següent. Estan distribuïts de manera força equilibrada per 

tots els barris. Les zones de passeig més grans són la del Passeig del Ter i la zona de 

l’Arborètum. 
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Mapa 4: Parc i zones d’esbarjo 

 
 

 

 Visions de les persones consultades 

Zones d’esbarjo i de passeig 

Avantatges  • Disposar de bones zones de passeig com és el Passeig del Ter i 
altres parcs i places que estan força arreglats. 

• L’espai lúdic per a fer exercici, tot i que podrien haver-ne més. 

Obstacles • La manca de bancs a l’espai públic en general. En especial, al 
Passeig del Ter i a la zona de l’Arborètum, a la zona de l’església de 
Sant Pau al barri de l’Erm o al passeig de Sant Joan. 

• Les dificultats de compatibilitat d’usos de l’espai públic per part 
de diversos col·lectius. Entre la gent gran sorgeix la sensació 
d’inseguretat i por a estar o passar per parcs i places quan es troben 
amb infants i/o joves jugant a pilota, anant amb patins, etc. 

• Manca d’il·luminació d’alguns carrers i espais públics que 
genera dificultats de mobilitat i inseguretat. Es posa com a exemple 
el carrer de la Font. 

 

Mobilitat i transport 

 

El municipi de Manlleu està connectat amb la xarxa de carreteres de la C-17; a través 

dels túnels de Bracons, amb Olot, i la C-25 (eix transversal) propera al límit municipal 

pel sud. Pel que fa a altres transports, el tren de la línia de ferrocarril Barcelona - 

Puigcerdà̀, amb l’estació ubicada al límit oest del casc urbà, que creua el municipi en 

direcció nord - sud. 
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Mapa 5: Parades de tren, taxi i autocars 

 
 

 

Com es pot observar en el mapa anterior, la parada de tren queda ubicada en un 

extrem de Manlleu quedant allunyada del centre i especialment de la zona oriental del 

municipi. En canvi, el mapa següent mostra com les parades d’autobús dintre el 

municipi passen principalment per l’eix del Passeig de Sant Joan, amb tres parades. 

 

Mapa 6: Parades de l’autobús dintre del municipi de Manlleu 

 
 

Font: Web municipal 

Font: Web municipal 
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Mapa 6: Línies d’autobusos interurbans d’Osona 

 
 

 

 Visions de les persones consultades 

Transport públic 

Avantatges Disposar d’un transport adaptat per 1€, tot i que només funciona a 
demanda i per a un col·lectiu concret. 

Obstacles • La parada de tren de Manlleu queda molt allunyada del centre de 
la vila. 

• La manca d’autobús urbà dificulta l’accés a determinats 
equipaments i zones de Manlleu.  

• Amb relació al transport públic interurbà, caldria potenciar els dos 
eixos principals de Manlleu: el passeig Sant Joan i l’avinguda de 
Roma, i abaixar més el preu reduït que ja gaudeixen les persones 
grans perquè és l’única manera que tenen de moure’s. 

• El mal funcionament de la línia de tren de Vic – Puigcerdà. 

 

Aparcament per a persones amb mobilitat reduïda 

 

L’Ajuntament de Manlleu té un model d’aparcaments per a persones amb mobilitat 

reduïda no individualitzat, de manera que una persona amb mobilitat reduïda no té 

assignada una plaça reservada per al seu vehicle, sinó que distribueix les places de 

persones amb mobilitat reduïda arreu del municipi per a tothom qui disposi del distintiu. 
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Mapa 7: Estacionaments per a persones amb mobilitat reduïda 

 
 

 Visions de les persones consultades: 

Aparcament 

Avantatges  

Obstacles • Dèficit d’aparcament a l’entorn d’equipaments de referència per a 
les persones grans, com la residència, l’Hospital i el CAP, 
dificultant el seu accés.  

• Dèficit de places d’aparcament per a persones amb mobilitat 
reduïda. 

• Desconeixement respecte a la possibilitat d’aparcar a les zones 
blaves de manera gratuïta o en les zones de càrrega i 
descàrrega per part de persones amb mobilitat reduïda.  

• Manca de rotació dels estacionaments, sobretot en zones on hi ha 
serveis que s’utilitzen de manera quotidiana, com són els bancs i 
caixes. 

 
 
Habitatge 
 

D’acord amb el Pla local d’habitatge de Manlleu 2011-2016, i quant a la tipologia dels 

edificis d’habitatges a l'any 2001, el municipi presentava una elevada proporció 

d’habitatges unifamiliars (47,1%), amb un percentatge similar al de la comarca 

d’Osona (48,2%), i molt superior a la mitjana de Catalunya (situada en el 21,8%). 

 

Font: Web municipal 
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Defineix a Manlleu com un municipi amb una alçada mitjana força baixa, amb un 

69,8% d’edificis de baixa alçada (1, 2, o 3 plantes), molt per sobre de la mitjana de 

Catalunya que es situa en el 35,2%, i únicament un 30,2% dels edificis tenien la 

consideració d'alts (4 plantes o més) o molt alts (10 plantes). 

 

El Pla d’habitatge també destaca l'alt percentatge d'habitatges principals (que supera 

el 81%), el baix percentatge d'habitatges secundaris (no arriba al 1,5%) i l'alt nombre 

d'habitatges buits (gairebé el 17%).En valors absoluts, s’estima que el nombre 

d'habitatges buits seria de 1.313 habitatges 2011, concentrats als barris de Baix Vila, i 

els conjunts de L'Erm/la Coromina i de Cavalleria / la Salut / Vista Alegre. 

 

De l’Estudi sobre habitatge protegit de les persones grans de Manlleu de l’any 

2008 es desprèn un seguit de conclusions que val la pena destacar, perquè després 

de 12 anys la situació tampoc ha canviat considerablement: 

 

- A més edat, menys necessitat d’espai, la casa es fa gran, i és preferible 

disposar d’espais reduïts. 

- El 59% assenyala tenir inconvenients a l’habitatge, dels quals, la majoria són 

l’absència d’ascensor (55%), o la presència d’escales (39%), o el bany (8%). 

- El 84% dels habitatges de les persones grans de Manlleu són de propietat, dels 

quals, el 59% estaven lliures de càrregues. 

- En el 2008 s’identificava que un 13% de les persones grans estaven 

interessades en habitatges protegits per a les persones grans, (2%-3% viable: 

45- 65 sol·licituds). 

 

 Visions de les persones consultades 

Habitatges 

Avantatges  

Obstacles 

 

• Hi ha molts habitatges a Manlleu que no estan adaptats a les 
necessitats de les persones grans.  

• En el cas de les cases unifamiliars, algunes persones que han 
pogut fer-ho s’han d’adaptat la planta baixa de casa perquè ja no 
poden pujar al pis de dalt. 

• Molts habitatges que cal adaptar-los a les necessitats de les 
persones grans. Els portals estrets són una altra dificultat amb què 
es troben les persones grans i en situació de manca d’autonomia 
(dificultats per entrar i sortir de casa, sobretot en cas de necessitar 
cadira de rodes, etc.). 

• Hi ha blocs de pisos que no tenen ascensors en el casc antic. 
Aquesta mancança provoca que moltes persones grans o amb 



mobilitat reduïda no poden sortir de casa. 
• Els professionals destaquen la manca o dèficit de calefacció i/o 

de subministraments en general, en gran part per les baixes 
pensions que cobren moltes d’elles. 

4.3. Serveis públics i privats 

 

Un dels elements importants a tenir en compte és un recull ordenat i sistemàtic del 

conjunt de recursos, equipaments, programes i serveis que l’administració pública 

destina a les persones grans. Cal tenir en compte que es contemplen tant aquells 

recursos dirigits a la població en general dels quals les persones gran gaudeixen amb 

la resta de la població, com aquells especialitzats en les necessitats de les persones 

grans el municipi. 

 

Cultura i educació 

 

Manlleu compta amb un projecte educatiu de ciutat que treballa diferents projectes. 

Alguns d’ells van destinats a col·lectius específics, com infants i joves; i d’altres a tota 

la població. Entre aquests, destaquen dos amb incidència en les persones adultes i 

grans: 

 

• Un primer, en l’àmbit de l’educació a les persones adultes, s’està desenvolupant 

el projecte Alfabetització afectiva – efectiva, que té com a repte reduir la taxa 

d’analfabetisme de Manlleu per a la integració de tota la ciutadania a la vida social, 

econòmica, cultural i educativa.  

• Un segon, en l’àmbit de la convivència, es el Projecte Vincles per la Diversitat a 

Manlleu, que pretén crear vincles interpersonals i trencar prejudicis entre  

persones diferents en edat, sexe, origen, condició física. Aquesta s’ha traduït en 5 

sessions dinamitzades en les quals 18 persones han participat activament l’any 

2018. 

 

En l’àmbit de la Cultura, destaca el Teatre Centre i el Museu del Ter. Aquest últim, 

per exemple, a més de l’exposició resident al museu, inaugura al gener de 2019 un 

taller de caràcter trimestral de fotografia històrica i memòria oral “Desvetllem la 

memòria des de la pàgina de Facebook som Manlleu”. En aquest taller, les imatges 

que faciliten les persones participants es digitalitzen, es documenten i passen a 

formar part del fons fotogràfic del Museu del Ter. 
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A més dels serveis vinculats al préstec, la Biblioteca també realitza un servei de 

difusió cultural. Organitza d’activitats orientades a potenciar l’ús de la biblioteca i a 

fomentar l’interès per la lectura i la cultura en els adults i els infants (hora del conte, 

clubs de lectura, presentació de llibres, conferències literàries d’autors, conferències 

de temes d’actualitat, exposicions sobre autors, il·lustradors, etc.). També treballa 

temes d’internet i ofimàtica, i realitza serveis a les escoles, dintre del qual les bosses 

de contes, focalitzades en el treball per la igualtat de gènere; i un servei d’audiollibres. 

Destaca també els tres clubs de lectura, amb periodicitat mensual a partir del 

setembre, gratuïts i dinamitzats per persones especialitzades.  

La Biblioteca funciona de manera coordinada amb el teixit associatiu i amb els agents 

socioculturals del municipi. Aquest servei s’entén també fora del recinte físic de la 

biblioteca, amb activitats externes com l’Intercanvi de llibres als barris, el Club de 

lectura fàcil a l’Hospital de Dia de l’Hospital Sant Jaume o a la Biblioteca. 

 

Esports 

 

Els equipaments esportius s’adrecen a tota la població del municipi. D’entre els 

equipaments esportius municipals, trobem un espai lúdic gent gran. Va ser inaugurat 

al 2010 als jardins de la Residència Aura per la proximitat amb l’Hospital i amb el 

Casal d’Avis. Es tracta d’una zona d’exercicis a l’aire lliure indicats per a persones 

grans amb mobilitat reduïda, infants i persones amb discapacitat, etc., que permet fer 

més de 150 exercicis físics diferents. Tal i com et pot observar a la imatge, també hi ha 

dos parcs lúdics i de salut més, ubicats a plaça de les Hortes i al Passeig del Ter, a 

més de la Pista poliesportiva i la piscina municipal.  

  
Mapa 8: Instal·lacions esportives 
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El Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES) s’organitza  en col·laboració entre el 

CAP i la piscina municipal. Actualment hi participen 42 usuaris que fan activitat dos 

dies a la setmana. Des de setembre de 2019 també s’ofereixen dos cursos nous per a 

persones grans, per donar continuïtat a la gent que, per repetició, ja no pot seguir fent 

el PAFES, en el qual un dia a la setmana 47 persones fan activitat física.  

 

Per últim, destacar els Itineraris per Manlleu, en el marc del projecte Fes-ne 10.000 

passes, que guien recorreguts pel municipi. 

 

Mapa 9: Itineraris per Manlleu, projecte Fes-ne 10.000 passes 

 
 

 

El Mercat municipal organitza Marxa nòrdica tots els dilluns des del 13 de gener al 

30 de març. En 12 sessions, proposa fer passejades de marxa nòrdica com activitat 

adaptada al nivell de cada participant. És una activitat de pagament i està 

monitoritzada per una professional.  

 

Relacions de suport i ajuda mútua  

 

El projecte Temps per temps, dirigit a veïns i veïnes de Manlleu majors de 18 anys, 

es basa en el principi d’ajuda mútua entre la ciutadania. Consisteix en un intercanvi 

gratuït de coneixements i habilitats entre persones que viuen a Manlleu. 

Organitzen els serveis d’intercanvi en grans àrees, algunes de les quals connecten 

amb necessitats identificades en les persones grans: 

 

- Atenció a les persones: acompanyar gent gran al metge, acompanyar nens i 

nenes a l'escola, llegir en veu alta, ajudar a fer gestions, fer companyia, etc.  

Font: Web municipal 
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https://situam.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=0f6963a486d64ec9aa1528e05d3023c1&webmap=8b1389db92bd4746a799d010334b6a8b
https://www.mercatmanlleu.cat/activitats/marxa-nordica-3-2020-01-13/
https://www.mercatmanlleu.cat/activitats/marxa-nordica-3-2020-01-13/
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- Tasques quotidianes: fer la compra, ensenyar a cosir, planxar, regar plantes, 

fer petites reparacions, bricolatge, passejar animals, cuinar, etc. 

- Formació diversa: Informàtica, idiomes, arts, cura del cos i de la salut: pintar 

ungles, pentinar, tenyir el cabell, maquillar, etc. 

- Altres activitats: lleure, esbarjo, activitats esportives (tallers de gimnàstica, 

ioga), caminades dos cops per setmana, etc.  

  

 Visions de les persones consultades 

Voluntariat 

Avantatges • Moltes persones grans ja són voluntàries per donar suport o 
companyia a altres persones grans, tot i que és poc visible. 

• El paper actiu del voluntariat en l’organització i realització de les 
activitats. 

Obstacles • Encara manca voluntariat per acompanyar i visitar a les 
persones grans. 

• Desconeixement per part de moltes persones de les possibilitats de 
fer voluntariat a Manlleu. 

 
 

Serveis socials municipals 

 

Un dels recursos fonamentals que ofereix suport a les persones grans són els serveis 

socials municipals. Aquest suport queda recollit en el Catàleg de Serveis del 

Sistema d’Atenció a la Dependència, en aquest catàleg queden recollits els 

següents serveis: 

 

• Serveis de prevenció de les situacions de dependència i de promoció de 

l’autonomia personal.  

• Servei de Teleassistència. 

• Servei d’ajuda al domicili: 

- Atenció de les necessitats de la llar. 

- Cura personal. 

• Servei de Centre de Dia i de Nit: 

- Centre de Dia per a majors de 65 anys. 

- Centre de Dia per a menors de 65 anys. 

- Centre de Dia d’atenció especialitzada. 

- Centre de Nit. 

• Servei d’Atenció Residencial: 

- Residència per a persones grans en situació de dependència. 



- Centre d’atenció a persones en situació de dependència segons els 

tipus de discapacitat 

 

D’entre aquests cal destacar i posar un èmfasi especial als Serveis de promoció i 

autonomia personal: 

a) Servei d’Ajuda a Domicili (SAD). 

b) Servei d'atenció, orientació informació i tractament de la dependència. 

c) Servei de Teleassistència. 

d) Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona). 

e) Servei de suport a les persones cuidadores no professionals. 

f) Servei de promoció de l'envelliment actiu. 

 

a) Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 

 

El servei d’atenció domiciliaria té com a objectiu afavorir l’autonomia de la persona 

dependent, proporcionant dins del seu domicili el suport necessari per tal que la 

persona pugui desenvolupar les activitats bàsiques de la vida diària. D’aquesta manera 

es facilita que la persona pugui mantenir-se dins del seu espai natural, i seguir 

comptant amb la seva xarxa relacional.  

 

D’acord amb la Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de 

promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència, la tendència serà a 

incrementar-se, situant-se en 231 l’any 2022. L’increment d’hores creixeria en casi dos 

terços en relació a les hores anuals de l’any 2017.  

 
El SAD consta de dues treballadores familiars pel SAD social, cinc treballadores 

socials (dues fan famílies, dues fan dependència, discapacitats, malalties mentals i 

gent gran -més de 55 anys- una que fa SAD de forma exclusiva), dues educadores 

socials a jornada completa i una a mitja jornada. Totes aquestes persones estan 

coordinades per la Cap de l'Àrea. Caldria també incorporar en aquest apartat els 

professionals que ofereixen els seus serveis a través del conveni SAD Dependència 
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(Conveni amb el Consell Comarcal d’Osona), així com els plans d’ocupació anuals 

(normalment de quatre a sis persones) específics per SAD (atenció a la llar i atenció a 

la persona). 

 

 

El servei de SAD també ofereix suport als i les cuidadores principals de la persona 

dependent, orientant-les en l’atenció i la cura, facilitant el maneig o evitant la 

sobrecarrega. Poder descarregar en professionals una part de l’atenció, permet a la 

persona cuidadora relaxar el sentiment que només estan elles per abordar l’atenció de 

la persona dependent. S’ofereixen dos tipus de serveis: l’atenció personal adreçada a 

l’atenció de les necessitats de la persona (aixecar, vestir, higiene) i instrumentals 

(alimentació, medicació, acompanyaments, organització). I l’atenció a la llar adreçada 

a facilitar la neteja i adequació de l’entorn on viu la persona dependent. 

 

b) Servei d'atenció, orientació informació i tractament de la dependència 

Aquest servei gratuït és un suport per a les persones en situació de dependència per 

tal de gestionar les sol·licituds pel seu reconeixement d'acord a la Llei de la 

dependència. A més, també orienta sobre altres ajudes i prestacions o del Pla 

Individual d'Atenció a la persona dependents (PIA), entre d'altres. Durant el 2016 es 

van realitzar 5.632 visites com a servei d’atenció, orientació, informació i 

tractament de la dependència, de les quals 1.764 van respondre a informació i 

tractament de la dependència, visites amb discapacitats, malalts mentals i gent gran 

(el que suposa un 31,2% de les visites). El 2015 consten, segons la Memòria de 



Serveis Socials de Manlleu, un total de 468 PIA amb acord. Pel que fa als graus i 

nivells reconeguts, consten 185 persones amb el grau de dependència més elevat 

(Grau 3), 308 amb grau 2 i 192 amb 

grau 1.  

 

c) Servei de Teleassistència 

Aquest servei ofereix la possibilitat que la persona beneficiària disposi d'atenció directa 

en situacions d'emergència. Mitjançant un aparell connectat amb una central d'alarmes 

les 24 hores del dia atorga seguretat i tranquil·litat tant a les famílies com a les 

mateixes persones amb dependència o edat avançada. Els requisits que cal reunir per 

al seu gaudi són: ser persones grans i/o amb discapacitat que viuen soles, ja sigui la 

major part del dia o amb altres persones grans i/o amb discapacitat.  

 

La Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de promoció 

d’autonomia personal i atenció a la dependència també aporta dades d’acord amb la 

memòria de 2015, amb 61 homes i 186 dones usuàries majors de 85 anys; 57 homes i 

84 dones entre els 65 i 84 anys; i 5 homes i 6 dones d’entre 18 a 64 anys.  

 
El fet que els requisits siguin molt laxes fa que les persones majors de 80 anys, sense 

suport familiar, amb mobilitat reduïda i/o amb alguna malaltia de gravetat tinguin 

A la taula següent podem observar el 

creixement dels totals de persones en 

relació amb els graus de dependència 

que ha projectat la Diagnosi sobre la 

situació actual i de planificació dels 

serveis de promoció d’autonomia 

personal i atenció a la dependència. 
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prioritat. El preu del servei va en funció de les necessitats de les persones segons si 

es tracta de la persona principal titular (8,66€ al mes) no titular (3,79€ al mes) o no 

titular sense capacitat per fer-ne ús (1,16€ al mes). Es tracta d'un servei subvencionat 

en el 58% per l'administració local. 

 

d) Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona) 

Aquest servei municipal es basa en el banc d'ajudes tècniques comarcal. Consisteix 

en la valoració holística de les necessitats de les persones amb dependència a nivell 

cognitiu, personal i social. Per tant, s'ofereix assessorament de les cures que han de 

rebre les persones en situació de dependència, orientació tècnica d'ajuts i ús d'aparells 

i la facilitació d'aparells tècnics i ortopèdics; que pot ser en format de préstec 

econòmic, cessió temporal, etc. Així doncs, el servei dona una solució individualitzada 

a nivell personal i de l'entorn, tant físic (de l'habitatge), com de xarxa de cures (anàlisi 

del suport de les persones cuidadores). En altres paraules es dona resposta múltiple 

en l’aspecte material, formatiu i d'autonomia. 

 

e) Servei de suport a les persones cuidadores no professionals 

S’ofereixen dos tipus d’activitats per a persones cuidadores no professionals de 

persones amb dependència: 

- Tallers de formació: formació bàsica adaptada a les necessitats de la persona 

cuidadora i de la persona dependent i el seu entorn. 

- Grups de suport sòcio-emocional: ioga, gimnàstica postural, tai chi, risoteràpia, 

etc. 

 

f) Servei de promoció de l'envelliment actiu 

Mitjançat aquest servei es realitzen activitats de dinamització sociocultural, els preus 

dels quals varien. Aquestes accions es basen en l'espai lúdic i de salut, el qual disposa 

d'un programa específic, però també en xerrades, cursos, promoció de la setmana de 

la gent gran, suport a les entitats de gent gran, etc. 

 

Serveis Socials especialitzats d’atenció social 

 

Els serveis socials especialitzats d'atenció social a Manlleu s'organitzen en els 

següents blocs: 

- Serveis per a la gent gran. 

- Serveis per a les persones amb discapacitat intel·lectual. 

- Serveis per a persones amb discapacitat física. 



- Serveis per a persones amb problemàtica social derivada de malaltia mental. 

 

 

 

Serveis per a la gent gran 

Els serveis per a la gent gran dins l'àmbit dels Serveis Socials especialitzats d'atenció 

social comprenen el servei de residència assistida per a gent gran (Residència Aura), 

en la categoria d'atenció residencial, i el servei de Centre de Dia per a gent gran, en la 

categoria d'atenció diürna i el servei de transport adaptat. 

 

• La Residència Aura és un centre residencial que ofereix un servei d’acolliment 

temporal o permanent per a persones grans, facilitant un entorn substitutori de 

la llar adequat i adaptat a les seves necessitats, oferint una atenció integral i 

individualitzada i fomentant l’autonomia personal. La Residència Aura es va 

posar en marxa l’any 1992 i disposa actualment de 10 places de Llar 

Residència i 126 places assistides, 52 de les quals concertades amb la 

Generalitat. Les places de la residència han anat incrementant des dels seus 

inicis. Amb dades a partir de l’any 1999 s’observa que s’ha passat de 63 places 

a 136 el 2015. 

 

• Pel que fa al Centre de Dia per a gent gran, actualment disposa de 50 places 

privades acreditades per a acollir persones amb dret a prestació econòmica 

vinculada a serveis (PEVS). El centre acull en unitats diferenciades tant 

persones amb baixa dependència com per a persones amb diferents graus de 

demència i/o dependència. Obre de dilluns a divendres de 8:30 a 18:30 h. Dins 

d'aquest horari, permet escollir entre diferents modalitats en funció de les 

necessitats de cada usuari i les de la seva família: assistir a jornada completa, 

a mitja jornada (amb o sense dinar), participar en algun taller concret o, fins i 

tot, venir només a dinar sabent que els menús proposats garanteixen una dieta 

saludable, variada i equilibrada, i adaptada a les especificitats de cada usuari. 

 

• Servei de transport adaptat. S'ofereix com a solució de mobilitat per aquelles 

persones que pateixen dependència i s'han de desplaçar per fer ús d'algun 

servei municipal, ja sigui visitar-se al CAP o a l'Hospital, anar al Centre de dia, 

etc. El preu del servei és d'1€ per viatge, el qual inclou l’anada i la tornada. 

Disposa de 9 places i fa una ruta d’aproximadament 25 km (gairebé 3 km més 
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que l'any anterior), i té un cost d'uns 3.300€ mensuals. Durant el darrer any 130 

persones s'han beneficiat regularment d'aquest servei. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’Ajuntament de Manlleu disposa de diferents plans, mecanismes de coordinació i 

protocols d’atenció i intervenció, dels quals destaquen, per estar especialment 

vinculats a les persones grans, els següents: 

 

• Pla d’Actuació Local en Matèria de Serveis Socials (2015-2019). El 

PALMSS de Manlleu se sustenta en la sostenibilitat econòmica i social, 

l'eficiència i el lideratge. El Pla està dividit en 7 grans eixos, i el primer, la 

Qualitat en l'atenció a les persones i articulació de la cohesió social, incorpora 

els objectius de garantir l'atenció a les persones amb la prestació de polítiques 

socials, lluitar contra l’exclusió social, realitzar accions comunitàries de 

promoció de la salut, etc. 

 

• Protocol de Coordinació entre Serveis Socials d’Atenció Primària de 

l’Ajuntament de Manlleu i Osona Salut mental. El gener de 2015 es va 

establir el document marc que sistematitza la coordinació entre el personal de 

la xarxa de salut i els de serveis socials d'atenció primària, basant-se en els 

principis de complementarietat i corresponsabilitat. Els objectius perseguits 

amb aquesta coordinació són millorar l'atenció a les persones, sistematitzar el 

treball en xarxa i promoure la creació d’activitats i recursos. 

 

Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de promoció d’autonomia 
personal i atenció a la dependència 

 



• Protocol d’abordatge al maltractament a les persones grans. L’any 2016 es 

va realitzar el Protocol d’actuació municipal per a l’abordatge dels 

maltractaments a la gent gran de Manlleu: 

- El protocol va ser elaborat pels i les professionals de l'Àrea de Promoció 

Personal i Social Salut Publica i Consum de l'Ajuntament, la Policia Local, 

l'equip del Centre d'Atenció Primària de Salut, l'Hospital Sant Jaume i el 

Servei d’Orientació Jurídica. 

- Defineix les diferents tipologies de maltractament: físic, psicològic, sexual, 

econòmic, negligent, abandó i la vulneració de drets. 

- Defineix l'operativa d'abordatge segons tres situacions dins l'àmbit privat: 

o actuacions de prevenció o seguiment; 

o actuacions d’intervenció i abordatge; 

o i actuacions en situacions d’urgència.  

- Distingeix tres situacions, totes il·lustrades amb casos pràctics, en funció 

de: 

o si la persona cuidadora és un familiar agressiu; 

o si la persona cuidadora no és adient perquè no dona resposta a les 

necessitats de la persona dependent; 

o o si es tracta d'un cas amb inexistència de persona cuidadora.  

- Per unificar criteris en la detecció de possibles maltractaments, hi ha un 

recull de materials per a la seva identificació: bateria d'aspectes per dur a 

terme l'observació, conjunt d'indicadors i de factors de risc. 

 

 Visions de les persones consultades 

 

Protocol d’abordatge al maltractament a les persones grans 

Avantatges A nivell professional es destaca l’existència del Protocol d’abordatge al 
maltractament a les persones grans vigent com un instrument que 
ajuda a detectar i atendre aquestes situacions. 

 

• Els Serveis Socials Més a Prop. Aquest és un programa preventiu de la DIBA 

adreçat a persones majors de 80 anys, no usuàries dels serveis socials 

bàsics. Busca ampliar el coneixement en relació a la realitat de les persones 

grans. Es realitzen un seguit d’entrevistes a domicili – aquest any estan 

previstes unes 200 entrevistes-   per part de professionals de l’àmbit social, on 

es valoren les necessitats personals, s’informa de serveis, recursos i 

prestacions disponibles i s’identifiquen situacions de risc o vulnerabilitat. L’any 
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2014 es va realitzar un informe on es copsava la situació de la població de més 

de 80 anys no usuària dels serveis socials. Aquest estudi va posar de manifest 

els següents elements: 

 

1. La taxa de feminització de les persones de 80 anys i més arriba al 

64,1%. Fet que s'acompanya, a més amb d'altres factors com la viduïtat o la 

manca d'ingressos. Així, el 55% de les dones entrevistades en l’estudi són 

vídues, per un 14% dels homes; i la pràctica totalitat de les persones que no 

reben cap ingrés o cobren menys de 500€ (22 d'un total de 23) són dones. 

2. El 15% de les persones entrevistades viuen soles, la majoria de les quals 

són dones: 44 dones vers 9 homes. 

3. Les situacions de dependència, entesa com la necessitat d'ajuda en les 

activitats de la vida diària, es detecta que afecten al 40% de les persones. 

En aquests casos, el recurs preferit per les persones grans en un 73% dels 

casos és seguir vivint a casa amb atenció i cures. 

4. En relació als riscos i les vulnerabilitats d'aquestes persones, s'identifica que 

el risc de mala salut no és percebut com a massa elevat ja que el 55% 

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

com a dolenta. El risc nutricional s'identifica com a moderat i més baix per a 

les dones que per als homes. 

5. Per últim, cal destacar que existeix un percentatge de persones 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. 

 

 Visions de les persones consultades 

Serveis Socials 

Avantatges • El servei de Teleassistència de Manlleu i el servei de SAD 
professionalitzat. 

Obstacles • Dubtes en relació a l’ús que fan les persones grans de Manlleu dels 
serveis socials. Es pregunta si la gent gran va a serveis socials a 
preguntar i informar-se dels ajuts i suports a què té dret. 

• Existència de moltes persones cuidadores en economia 
submergida perquè el sistema no dona resposta a les necessitats 
que tenen les persones grans. 

 



 
Dependències 

Avantatges  

Obstacles • Lentitud en els tràmits administratius per accedir a serveis, sobretot 
els relacionats amb la Llei de dependència.  

• Procés llarg de tramitació que atabala força sobretot en els casos 
en què les persones cuidadores també són grans. 

• El suport parcial i limitat que es realitza des de serveis socials per 
la Llei de la dependència que no cobreix les necessitats de les 
persones. 

 

Formació serveis a la comunitat 

Avantatges Projecte Avancem de Càritas vinculat a la formació i el Centre de 
Formació en serveis a la comunitat. 

Obstacles • Moltes persones grans soles que necessiten ajuda i companyia 
perquè es troben en una situació de solitud no desitjada.  

• Algunes  persones soles no poden sortir de casa i tenen poca 
autonomia personal dintre la mateixa llar. 

 
 
Salut 

Mapa 10: Serveis sanitaris i socials 

 
 

 

Més enllà de la Residència i el Centre de Dia com espai sociosanitari val la pena 

destacar com a equipaments i serveis pròpiament sanitaris de Manlleu, l’ambulatori i 

l’Hospital Sant Jaume.  

• Hospital Sant Jaume: L'Hospital Sant Jaume de Manlleu és un centre 

d'atenció intermèdia que forma part del Sistema Sanitari Integral d'utilització 

pública de Catalunya (SISCAT). El centre és propietat de la Fundació Hospital 

 

Font: Web municipal 
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Sant Jaume de Manlleu tot i que, des de l'any 2009, està gestionat pel Consorci 

Hospitalari de Vic. Compta amb àrees d'hospitalització diferenciades segons el 

perfil de pacient, equips d'atenció diürna de tipus ambulatori i domiciliari i 

diverses àrees de serveis terapèutics per portar a terme l'activitat assistencial: 

o Hospitalització: Convalescència i Llarga estada. Disposem d’una unitat 

especialitzada en Psicogeriatria. 

o Hospital de dia sociosanitari. 

o Rehabilitació (ambulatòria, hospitalària i domiciliària). 

o Teràpia ocupacional. 

o Consultes externes. 

o UFISS i Equips d'Avaluació Integral Ambulatòria (EAIA). 

o A més, comparteix recursos amb el Banc d'ajudes Tècniques, el Servei 

d'Assistència Domiciliària (SAD) i el Programa d'Atenció Domiciliària i 

Equips de Suport (PADES). 

 

També cal assenyalar les farmàcies com serveis utilitzats per les persones grans i 

que realitzen una funció de vincle i detecció de necessitats.  Com veiem en el plànol 

següent, aquestes estan distribuïdes força equilibradament per tot el territori de 

Manlleu. 

 

Mapa 11: Farmàcies de Manlleu 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Font: Web municipal 



 Visions de les persones consultades 

Centres de salut 

Avantatges • El CAP de Manlleu i l’Hospital realitzen una molt bona atenció. 
• L’agilitat i facilitats d’accés del servei mèdic d’atenció al domicili 

(extraccions de sang per analítiques, etc.). 
• La coordinació i el treball conjunt que realitzen entre el personal 

mèdic del CAP i el personal metges geriatres de l’Hospital.   

Obstacles • Les llistes d’espera del CAP són molt llargues, i sovint cal fer 
molta cua per rebre atenció. Això provoca que molta gent vagi 
d’urgències i encara satura més el servei. 

• Les substitucions mèdiques, ja que quan hi ha una baixa o permís 
d’un/a doctor/a hi ha una alta rotació de professionals fet que 
dificulta fer un seguiment de qualitat.  

 

Teixit comercial 

 

Pel que fa al teixit comercial, Manlleu té un mercat municipal, una xarxa de petit 

comerç i grans supermercats. El Mercat, a banda de les parades d’alimentació, 

disposa de l’aula Mercat, en la qual es realitzen múltiples activitats per fer difusió dels 

productes gastronòmics locals i dels productes del Mercat. Un sector dels comerciants 

s’organitza en una entitat anomenada MAB, Manlleu Associació de Botiguers. 

 

En aquest sentit, cal citar que Manlleu disposa del Pla d’Acció de Desenvolupament 

Econòmic Local 2020 – 2024, on es recull, entre les d’altres línies, un Programa 

d’impuls del dinamisme i visibilitat del comerç de proximitat, que en concret 

desenvolupa els següents projectes: 

➢ Projecte 2.4.1. Assessorament i suport en la professionalització dels 

comerços. 

➢ Projecte 2.4.2. Coimpuls del comerç de proximitat amb el MAB Manlleu. 

➢ Projecte 2.4.3. Suport en l’organització d’esdeveniments i accions de 

promoció comercial. 

➢ Projecte 2.4.4. Suport en la sol·licitud i tramitació de subvencions. 

➢ Projecte 2.4.5. Gestió i dinamització del Mercat Municipal de Manlleu. 

➢ Projecte 2.4.6. Gestió i dinamització dels mercats setmanals. 

 

L’Ajuntament disposa de l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació i Defensa del 

Consumidor). És un servei gratuït que té com a objectiu ajudar a la ciutadania com a 

consumidora i usuària en la defensa dels seus drets i dóna la informació necessària 

sobre aquelles problemàtiques que els afecta en temes de consum en relació amb 

empreses (no amb particulars). Els serveis que realitza són: 
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➢ Atenció personalitzada de consultes a persones consumidores i usuàries 

➢ Tramitació de queixes i reclamacions. 

➢ Conciliació entre las parts en cas de conflicte. 

➢ Formació en consum mitjançant campanyes i accions formatives a diversos 

col·lectius. 

➢ Col·laboració amb els serveis d’atenció al client d’empreses, en 

prevenció de problemàtiques que puguin sorgir. 

 

 Visions de les persones consultades 

Xarxa comercial de proximitat 

Avantatges  

Obstacles • L’activitat comercial de Manlleu està canviant i el comerç local 
“de tota la vida” està tancant per la irrupció de les grans 
superfícies. Per a les persones grans és més difícil accedir a 
aquests grans centres comercials i perden la seva xarxa veïnal i 
relacional que els dona el comerç de proximitat. 

• La tendència actual dels bancs i caixes d’estalvi de promoure 
l’activitat on line en front de l’atenció presencial dificulta 
l’accessibilitat de les persones grans i provoca la pèrdua de 
l’atenció personalitzada. 

 

Comunicació, informació i transparència 

 

L’Ajuntament de Manlleu té tres mitjans públics municipals per informar. La Revista 

Ter, amb dues publicacions anuals: Festa Major i Nadal. Es pot comprar a quioscos i 

llibreries de Manlleu amb la possibilitat de subscripció. Radio Manlleu, des de 1983, a 

través del dial 107.0 FM o per internet. El Ter.net és un portal web de notícies i serveis 

municipals.  També disposa de la web municipal manlleu.cat.  

Informació 

Avantatges • El Diari de Manlleu és molt llegit per les persones grans. Per 
tant, és un bon canal d’informació per a les persones grans. 

• És molt important que l’Ajuntament sigui transparent en els ajuts 
que dona. I que els ajuts s’utilitzin de manera adequada. 

Obstacles • Necessitat d’informar més sobre serveis i ajuts dirigits a les 
persones grans perquè s’assabentin de quins recursos tenen a la 
seva disposició.  

• Manca també informació sobre drets, protecció i finances i/o hi 
ha poca consciencia dels mateixos, especialment a aquelles 
persones que no estan vinculades a cap entitat.   

• Les persones grans necessiten formació en l’ús de les noves 
tecnologies, per exemple, en l’ús del mòbil.  

• No estan ben senyalitzats alguns equipaments de Manlleu, com 
són: el Centre de Dia, l’Hospital, el CAP, el Tanatori, Residència de 
Salut Mental (equipament públic comarcal), etc. 

 
 



 

5. Estratègies i pla d’acció  

 

Per ordenar i sistematitzar les línies de treball s’utilitzarà la Declaració de Dublín 

(2013) sobre ciutats i comunitats amigables amb les persones grans a Europa, 

que assumeix vuit compromisos estratègics per tal de fomentar la sostenibilitat a llarg 

termini:  

 

La veu de les persones grans3 

 

1) Conscienciar les persones grans dels seus drets, necessitats i potencial i recalcar 

la positiva contribució social, econòmica i cultural que realitzen. 

2) Garantir que els punts de vista i opinions de la gent gran són escoltats i 

desenvolupar processos i compromisos centrats en la ciutadania, per garantir la 

participació de la gent gran. 

 

Envellir a la comunitat i a la llar 

 

3) Adoptar mesures per al desenvolupament d’espais urbans i llocs públics amables 

amb la gent gran. 

4) Desenvolupar barris i comunitats diverses, segures, sostenibles, inclusives, posant 

atenció en un allotjament de qualitat per a les persones. 

5) Treballar per establir sistemes de transport públic assequibles i sostenibles. 

 

Envelliment i inclusió 

 

6) Fomentar la participació de tota la ciutadania, especialment de la gent gran en la 

vida social i cultural. 

7) Potenciar les oportunitats educatives durant tota la vida per tal de reforçar la seva 

autonomia. 

8) Garantir l’existència d’una gamma integral i integrada de serveis comunitaris i 

sanitaris accessibles, de fàcil accés, adaptats a la gent gran i d’alta qualitat. 

 

                                           
3 Els tres grans eixos fan referencia als tres pilars estratègics del Pla d’Acció Autonomia Personal i 

Dependència, per tal de dotar de coherència i continuïtat a la línia ja iniciada.  
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Les línies d’acció de cada estratègia inclouen les accions reflexionades i proposades 

durant el procés i treballades amb el grup motor.  

 

Per garantir el caràcter integral del Pla i les accions que inclou, a cada acció es 

concreta, en format proposta, quina regidoria hauria de ser responsable de la 

implementació de l’acció i quines altres regidories haurien d’estar implicades, bé 

perquè tenen un paper clau en el disseny i coordinació amb altres accions en marxa, 

bé pel paper fonamental que juguen en el desenvolupament de la mateixa. Així mateix, 

s’inclou una aproximació de quins altres agents del Manlleu hi podrien estar implicats. 

La implicació d’aquests agents variarà el seu grau d’intensitat: en alguns casos són 

protagonistes i referents de l’acció, d’altres són agents clau en el disseny, d’altres en la 

implementació, etc.  

 

També inclou un apartat d’Accions en desenvolupament relacionades on abocar 

accions previstes o en marxa que incideixen en la direcció de la necessitat o línia 

d’acció, i amb les quals caldria coordinar les noves accions.   

 

Així doncs, pretén ser una eina dinàmica per treballar i implementar les accions sota 

els criteris de coherència i aprofitament de sinèrgies i recursos per aconseguir una 

millor ciutat per a les persones grans.  

 
Alhora, aquest Pla s’emmarca en el Full de Ruta de l’Agenda 2030 Manlleu aprovat pel 

Ple municipal el passat 23 de febrer de 2021. 

 

L'Agenda 2030 i la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), 

adoptats per part de les Nacions Unides l’any 2015, marquen l'agenda internacional i, 

per primera vegada, incorporen als Governs Regionals i Locals com a aliats de primer 

ordre per a la seva consecució. 

 

Aquesta va ser una de les lliçons apreses dels Objectius del Mil·lenni, que van mostrar 

que l'èxit o fracàs de les agendes globals passarien sens dubte per la implicació o no 

dels territoris des de l’escala local. El procés de construcció d'una agenda territorial 

basada en la participació d'actors i el diàleg institucional per a l'assoliment dels 

objectius ja està en marxa, i es basarà en gran manera en el desenvolupament i 

adaptació de les agendes locals per a la seva internacionalització i el trànsit cap a 

l'Agenda 2030. 



 Es tracta de treballar conjuntament i de forma articulada tots els actors, xarxes, 

governs locals i provincials, regionals i estatals, al costat dels organismes multilaterals, 

institucions i societat civil, desgranant els objectius i les seves fites, analitzant les claus 

per mesurar i reportar els seus assoliments, els del desenvolupament sostenible, i 

enfortir així les estratègies territorials. 

 

En el marc de l’Agenda 2030 i dels ODS s’obre un nou camí per establir objectius 

sectorials i globals, i indicadors de seguiment de forma integrada entre les polítiques 

sectorials públiques. La integració de la sostenibilitat, a diferents nivells, de moltes 

polítiques locals ha fet que els objectius de sostenibilitat local es trobin incorporats en 

molts instruments estratègics i de planificació local, on no és eficient dedicar esforços 

de forma segregada pel seu impuls i seguiment, ja que dispersa els recursos i 

l’efectivitat dels resultats cap a la utilitat en la presa de decisions locals.  

 

L’Ajuntament de Manlleu va iniciar a mitjans de l’any 2020 un procés d’alineament 

general de les polítiques locals amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible 

(ODS, en la que s’han realitzat diverses sessions de formació i treball per tal d’integrar 

aquests objectius dins de la política local i contribuir així a l’assoliment de l’Agenda 

2030 global. 

 

D’entre els reptes identificats i prioritzats en el procés de localització de l’Agenda 2030 

a Manlleu, destaquen els recollits en l’àmbit de l’ODS 11, els quals coincideixen en 

gran mesura en moltes de les accions que recull aquest Pla, com no pot ser d’altra 

manera. 
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1. CONSCIENCIAR LES PERSONES GRANS DELS SEUS DRETS, NECESSITATS I POTENCIAL I RECALCAR LA POSITIVA 
CONTRIBUCIÓ SOCIAL, ECONÒMICA I CULTURAL QUE REALITZEN 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

 

1.1 Treballar pel coneixement dels drets de les persones grans 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions  

Crear la figura del Defensor de les 
persones grans.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal  
 

Donar a conèixer el Protocol 
d’abordatge al maltractament a les 
Persones Grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal 

Entitats de gent gran  

Farmàcies 

Centre de salut, 
sociosanitaris, hospital  

 

Realitzar una campanya de drets 
de les persones grans en positiu. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal 

Cultura I Mitjans de 
Comunicació 

Entitats de gent gran  

Farmàcies 

Centre de salut, 
sociosanitaris, hospital 

Per sensibilitzar i 
conscienciar amb una 
mirada estratègica i 
continuïtat en el temps. 

Conscienciar i sensibilitzar a la 
gent jove del bon tracte, respecte i 
necessitats de les persones grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Serveis Econòmics, Joventut 
i adjunt a Esports 

Entitats del municipi 

Centres d’ensenyament 
 

Accions en desenvolupament relacionades  

Protocol d’abordatge al maltractament a la gent gran elaborat.  

     



 

1.2 Treballar per la convivència i el respecte vers les persones grans 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Treballar les habilitats parentals 
per treballar els valors de civisme i 
respecte vers els altres. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Associacions de pares, 
mares i famílies 

Centres d’ensenyament 

 

Organitzar activitats relacionades 
amb l’educació en valors 
escola/família. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

 

Associacions de pares, 
mares i famílies 

Centres d’ensenyament 

 

Accions en desenvolupament relacionades  

• Tallers Grups Habilitats parentals. 

• Projecte Educatiu de ciutat. 

 

     

 

 

1.3. Treballar per garantir una bona informació a les persones grans 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Crear un punt únic itinerant amb la 
informació en relació a les persones grans 
(Associació de la Gent Gran, Casal Cívic 
Frederica Montseny, Mercat). 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

Entitats  de gent gran  

Casals cívics 

Mercat municipal 
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Fer xerrades o jornades en relació a temes 
concrets als Casals, que puguin encabir 
els serveis que té Manlleu en cada àmbit, 
apropi les persones els serveis, etc. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Promoció Social i 
Personal 

Casals cívics 

Entitats de gent gran 
 

Utilitzar la informació dels Serveis Socials 
més a prop recentment actualitzada per 
donar a conèixer als serveis i/o recursos. 
Especialitzar una treballadora social per 
centralitzar la informació. 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Totes les àrees amb 
serveis en relació a mb 
les persones grans 

Entitats de gent gran  

Potenciar el paper dels i les professionals 
per informar.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Econòmics, Joventut i 
adjunt a Esports 

 
Esports 
 

Centre d’atenció primària 

Farmàcies 

Instal·lacions esportives 

Els professionals 
referents de gent gran de 
diversos serveis facin de 
transmissors 
d’informació amb relació 
a activitats, informació 
d’altres serveis, 
convocatòries... d’interès 
per a la gent gran. 

Investigar com fer la difusió de la 
informació als barris amb la participació 
del veïnat, parlar amb la gent del barri per 
veure quines idees surten, provar i valorar 
l’impacte d’utilitzar el comerç (farmàcies, 
perruqueries) o els locals municipals al 
barri de Gràcia o Vilamirosa, etc.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 
Associacions veïnals 

Comerços 
 

Fer un programa a Radio Manlleu adreçat 
a la gent gran: bé que les entitats i 
persones voluntàries realitzessin un 
programa setmanal/mensual, bé posar 
alguna píndola informativa. 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Radio Manlleu 

Entitats de persones 
grans 

Entitats del municipi 

Per exemple, a Manlleu 
Educa cada agent 
implicat fa un programa. 

Col·locar una cartellera electrònica 
informant d’activitats i esdeveniments. 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

   



Respondre des de l’Ajuntament a les 
seves demandes amb proximitat i qualitat. 

Govern Obert, Atenció 
Ciutadana, Salut Pública 
i Consum 

Totes les regidories   

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

 

1.4. Aprofitar les tecnologies per arribar a les persones grans 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Organitzar un curs TIC adreçat a les 
persones grans.  

 

Govern Obert, Atenció 
Ciutadana, Salut Pública i 
Consum 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Casal Cívic Frederica 
Montseny 

 

Crear un servei d’informació a través 
de Whatsapp, de manera que al 
donar-se d’alta es pugui rebre 
informació d’interès. 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  
 Govern Obert, 

Atenció Ciutadana, Salut 
Pública i Consum 

  

Utilitzar el servei de teleassistència 
per transmetre informació rellevant 
per a les persones usuàries. 

Promoció Social i Personal 
Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Empresa proveïdora del 
servei de Teleassistència  
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Crear i donar a conèixer Manlleu al 
mòbil. 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  
 

L'Ajuntament de Manlleu ha posat en marxa una prova pilot per comunicar millor les accions de comerç que es desenvolupen al 
municipi. http://www.manlleu.cat/treballar/ciutadania-o-visitants/manlleu-t-informa.htm 
 

El Casal Cívic Frederica Montseny compta amb un Punt Òmnia.  
 
     

 

 

1.5. Visibilitzar les persones grans reconeixent la seva contribució social 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Estudiar la realització de campanyes o 
iniciatives que posin en valor la tasca i 
el paper de les persones grans a la 
societat, i en concret, a Manlleu. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 
 
Serveis Econòmics, 
Joventut i adjunt a 
Esports 

Museu del Ter  

Recuperar la Setmana de les persones 
grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Entitats de gent gran  

Accions en desenvolupament relacionades  

Celebració del Dia de la Gent Gran, 1 d’octubre. 

     

http://www.manlleu.cat/treballar/ciutadania-o-visitants/manlleu-t-informa.htm


2. GARANTIR QUE ELS PUNTS DE VISTA I OPINIONS DE LA GENT GRAN SÓN ESCOLTATS I DESENVOLUPAR PROCESSOS I 
COMPROMISOS CENTRATS EN LA CIUTADANIA, PER GARANTIR LA PARTICIPACIÓ DE LA GENT GRAN 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

 

2.1. Fer partícips les persones grans en les accions i seguiment del projecte 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Incorporar la veu de les persones 
grans en el disseny de les accions 
incloses en el Pla d’Acció del 
Projecte Ciutat Amiga de les 
Persones Grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Participació ciutadana 

Persones participants en el 
programa 

Entitats de gent gran 

Persones cuidadores 

 

Potenciar el Consell de Serveis 
Socials (CSS) com a espai de 
seguiment i participació del 
projecte Manlleu, Ciutat Amiga de 
les Persones Grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Participació ciutadana Membres del CSS 
Repensar si cal incloure la 
participació de més 
persones grans i CSS. 

Realitzar un Fòrum anual de les 
persones grans per debatre o 
aprofundir en relació a un tema que 
sigui del seu interès. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Es requerirà la implicació 
d’una regidoria o d’una 
altra en funció del tema a 
tractar  

  

Organitzar activitats participatives 
als Casals. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Participació ciutadana 
Casals cívics 

Entitats 
 

Accions en desenvolupament relacionades  

Grups focals per a l’elaboració de Manlleu, Ciutat Amiga amb les persones grans 
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2.2. Desenvolupar estratègies, processos i accions per promoure la participació activa de les persones grans en els temes que els afecten 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Consultar el model de Casal de la 
gent gran treballat amb la Diputació 
de Barcelona. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Casal Cívic Frederica 
Montseny  

Diputació de Barcelona 

 

Fer partícips les persones grans del 
programa d’activitats. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 
Casal Cívic Frederica 
Montseny 

 

A l’agenda municipal de la pàgina 
web, especificar i destacar amb una 
icona aquelles activitats que van 
especialment dirigides o 
aconsellades per a les persones 
grans.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Cultura i  Mitjans de 
Comunicació 

  

Garantir els terminis, claredat i 
accessibilitat de les convocatòries i 
materials de les sessions de 
participació i informació. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Participació   

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 



3) ADOPTAR MESURES PER AL DESENVOLUPAMENT D’ESPAIS URBANS I LLOCS PÚBLICS AMABLES AMB LA GENT GRAN 

3.1. Fer un Manlleu cada vegada més accessible 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Arranjar i adaptar els desnivells 
dels passos de vianants, dels guals 
i les portes d’alguns equipaments. 

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Grani Habitatge 

  

Treure els obstacles a les voreres. 
Posar atenció en evitar que les 
terrasses dels bars i restaurants 
ocupin la zona de pas dels 
vianants. 

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Grani Habitatge 

 

Especialment les voreres 
estretes, com exemple, al 
carrer Garcia Estrada, a la 
vorera hi ha 4 postes de la 
llum en una vorera estreta 
que no deixen passar amb 
comoditat als vianants. 

Arranjar el passatge de darrera el 
Museu del Ter. 

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Arranjar el passeig del Ter, 
especialment els gronxadors del 
final, instal·lant lavabos i bancs.  

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Sancionar els vehicles mal 
estacionats que dificultin la 
mobilitat dels vianants 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

En guals, passos de 
vianants, a les voreres, als 
aparcaments reservats per 
a persones amb mobilitat 
reduïda, etc. 

Assegurar que els semàfors estan 
en bon estat. 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme 

Serveis Territorials 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Per exemple, el del 
Passeig de Sant Joan amb 
carrer Montseny el 
semàfor està mogut i 
genera dubtes d’aquí li 
correspon parar i qui ha 
d’avançar. 
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Senyalitzar amb semàfor la plaça 
La Sardana i la plaça Pla dels 
Àlbers, ja que és un perill per als 
vianants. 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme    

Accions en desenvolupament relacionades  

El Pla d’accessibilitat de Manlleu, elaborat en 2007, està en desenvolupament. Resta pendent l’actualització del seguiment de les accions 
realitzades i aquelles que queden pendents, per tal de creuar-les amb les necessitats de millora identificades en aquest document.   
     

 

3.2. Crear espais amables i que donin sensació de seguretat 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Millorar el manteniment de places i 
parcs per fer espais amables per 
estar-hi. 

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Millorar la il·luminació dels carrers 
en general, i en especial les cruïlles 
amb passos de vianants poc 
il·luminats. 

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Com per exemple, l’Avinguda 
de Roma amb el Parc del 
Benet, la zona de 
l’Arborètum i la zona de 
darrera el CAP. 

Facilitar l’ús de lavabos:  

• Equipar de lavabos els espais 
públics, per fomentar i facilitar 
el passeig i l’estada en 
aquestes zones, i vetllar pel seu 
bon manteniment.  

• Senyalitzar els equipaments 
municipals, per fer ús dels seus 
lavabos. 

• Promocionar els bars “amics de 
les persones grans” per a fer 
una campanya que els doni un 
distintiu i els deixi utilitzar els 

Serveis Territorials Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  



lavabos sense necessitats de 
consumir res. 

Dotar de més bancs i papereres les 
zones de passeig i els carrers en 
general. 

Serveis Territorials   

En especial a la zona de 
l’Arborètum, on hi van a 
passejar moltes persones 
amb gossos. 

 

Ubicar una zona més d’activitat 
física per a persones grans al 
passeig del Ter.  

Esports Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 
A l’altre extrem d’on ja n’hi ha 
una actualment. 

Crear grups per les diferents 
activitats físiques que exerceixen 
els dinamitzadors de les activitats.  

Esports Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 
 

 

Combinar l’activitat física i mental 
(memòria). 

Esports Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Disposar d’un/a monitor/a 
esportiu/iva per motivar les 
persones grans soles organitzant 
activitats físiques a l’aire lliure. 

Esports Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Donar a conèixer més les rutes 
saludables que l’Ajuntament de 
Manlleu ja té marcades i 
senyalitzades. Reeditar el fulletó 
informatiu i repartir-lo entre els 
equipaments i espais d’ús de les 
persones grans. 

Esports Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Estan penjades a la web de 
l’Agència de Salut Pública, i 
estan ben senyalitzades 
(Passeig del Ter, ruta fins la 
Gleva, ruta fins a Roda de 
Ter, etc.). N’hi ha vàries per 
a persones amb diferents 
nivells d’activitat física. 

Actualitzar l’ordenança de civisme i 
convivència ciutadana per afinar la 
mobilitat amb els nous aparells i 
vehicles (circulació voreres, 
calçada, etc.). 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme Serveis Territorials  

La finalitat és promoure la 
compatibilitat en l’ús de 
l’espai públic pels infants i la 
gent gran, especialment a la 
sortida de l’escola. 

Accions en desenvolupament relacionades  
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• Projecte Fes-ne 10.000. 

• Marxa nòrdica organitzada pel Mercat Municipal. 

• Pla d’Activitat Física, Esport i Salut (PAFES). 

 
     

 

3.3. Facilitar l’aparcament 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Promoure l’aparcament rotatiu al 

centre de Manlleu.  Serveis Territorials    

Millorar la informació sobre 

l’accessibilitat a l'ASVAT, garantint 

l’estacionament puntual. Crear un 

distintiu de persona usuària del 

Casal per posar al vehicle i per 

poder parar a la porta. 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

ASVAT  

Accions en desenvolupament relacionades  

Les zones de càrrega i descàrrega de Manlleu permeten estacionar el vehicle amb distintiu de conductor amb persona amb discapacitat.  

     

 
 

3.4. Millorar la convivència de vehicles i vianants 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

https://www.mercatmanlleu.cat/activitats/marxa-nordica-3-2020-01-13/


Col·locar elements reductors de 

velocitat en els carrers on els 

vehicles circulen massa ràpid. 
Serveis Territorials Seguretat Ciutadana i 

Civisme 
  

Millorar la visibilitat dels passos de 
vianants que estan “tapats” per 
vehicles estacionats correctament, 
o per matolls i altres elements que 
impedeixen la visibilitat dels 
vianants per part dels/les 
conductors/es. 

Serveis Territorials Seguretat Ciutadana i 

Civisme 
 

Es destaca el pas de 

vianants de l’avinguda de 

Roma amb Pintor Guardia, 

i les plantes que tapen 

alguns dels passos de 

vianants que hi ha a 

l’avinguda Puigmal. 

Identificar els passos de vianants 
més conflictius o perillosos i 
marcar-los amb il·luminació al 
terra.  

Seguretat Ciutadana i 
Civisme 

Serveis Territorials  

Es cita el pas de vianants i 

cruïlla del passeig de Sant 

Joan en el gir cap a les 

Tres Creus. 

Accions en desenvolupament relacionades  

Pla d’Accessibilitat 2007. 
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4. DESENVOLUPAR BARRIS I COMUNITATS DIVERSES, SEGURES, SOSTENIBLES, INCLUSIVES, POSANT ATENCIÓ EN UN 
ALLOTJAMENT DE QUALITAT PER A LES PERSONES 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

 

4.1. Treballar per millorar la sensació de seguretat dels barris de Manlleu 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Que la policia local vagi a peu per 
algunes zones per donar més 
sensació de seguretat a les 
persones grans. 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme 

Educació, Igualtat, Gent 
Grani Habitatge 

  

Treballar les pors i la sensació de 
vulnerabilitat que provoquen 
resistències i dificultats de les 
persones grans per afavorir que 
surtin de casa. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Seguretat Ciutadana i 
Civisme 

  

Explorar la intensitat de la llum en 
determinades zones lumíniques, per 
tal de veure si es pot disminuir o 
incrementar en funció de la 
presència de persones. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Serveis Territorials   

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     



4.2. Arranjaments dels habitatges d’acord amb les necessitats de la persona 

Accions Regidoria responsable Regidories implicades Agents implicats Observacions 

Ampliar els ajuts 
d’arranjament, agilitar la seva 
tramitació i reforçar la 
informació actualitzada dels 
ajuts.  

Promoció Social i Personal 
Educació, Igualtat, Gent Grani 
Habitatge 

Diputació de 
Barcelona 

 

Ampliar les ajudes 
d’arranjament a la introducció 
de mesures per una major 
eficiència energètica en els 
habitatges.  

Promoció Social i 

Personal  

Educació, Igualtat, Gent Grani 
Habitatge 

Diputació de 
Barcelona 

 

Facilitar subvencions més 
enllà de posar un ascensor, ja 
que en alguns edificis no és 
possible. Per exemple, posar 
cadires salva escales.  

Promoció Social i Personal 
Educació, Igualtat, Gent Grani 
Habitatge 

  

Ajudar les persones que hi 
tenen dret a què tramitin el 
seu reconeixement de 
discapacitat.  

Promoció Social i Personal 
Educació, Igualtat, Gent Grani 
Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  

• El Programa d'Arranjament d'Habitatges té la finalitat de promoure l'autonomia personal i millorar la qualitat de vida al domicili de les 
persones grans i de les persones amb discapacitat, per a garantir  les condicions d’accessibilitat, seguretat, higiene, habitabilitat i 
eficiència energètica mínimes dels habitatges objecte de les 
intervencions. https://www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments#com%20funciona 

• Pla Unificat d’Ajudes (PUA), Generalitat de Catalunya, es una prestació d'atenció social a les persones amb discapacitat que té per objecte 
contribuir a les despeses ocasionades per l’adquisició de productes i actuacions destinades a permetre la promoció de l’autonomia 
personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar-ne la qualitat de 
vida i fomentar-ne la integració social. 

https://www.diba.cat/web/benestar/arranjaments/arranjaments#com%20funciona
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https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA 

 
     

 

https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts-del-Programa-datencio-social-a-les-persones-amb-discapacitat-PUA


4.3. Estudiar diferents alternatives d’habitatge per a persones grans atenent a les seves diferents necessitats i voluntats 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Conèixer altres experiències de nous 
models d’habitatges, contemplant 
alternatives privades o públiques.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Serveis Territorials 
 
Promoció Social i 
Personal 

  

Pensar els nous habitatges i les normatives 
de construcció per tot el cicle vital de les 
persones, evitant escales o portes estretes, 
instal·lant banys adaptats, etc. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

   

Ser creatius en els models d’habitatge:  

• Impulsar el model de pisos compartits, 
tant entre persones grans com entre 
persones grans i joves (programa 
municipal Viure i conviure). 

• Crear una borsa que permeti canviar de 
pis quan les necessitats canvien. 

• Cercar alternatives que promoguin els 
intercanvis d’habitatges i donin resposta 
a les necessitats tant del col·lectiu de 
gent gran com d’altres col·lectius com la 
gent jove. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

   

Explorar nous habitatges: 

• Construir residències o habitatges a peu 
pla, que siguin oberts, en un espai on 
també hi hagi altres equipaments, per 
exemple, llar d’infants, que promoguin el 
contacte i les relacions entre població de 
diverses edats. 

• Promoure lloguers d’habitatge social 
assequible i ben adaptat per a les 
persones grans. 

• Acompanyar en la creació d’una 
cooperativa que permeti la creació 
d’apartaments amb espais comuns 
compartits. Promoure el co-housing, 
(model on diferents persones grans que 
volen viure juntes inverteixin els seus 
recursos perquè un arquitecte els adapti 
un espai amb unes característiques 
individualitzades: espais comuns, espais 
propis, etc.). 

• Pensar en estratègies que promoguin 
habitatges amb serveis comunitaris 
(bugaderia, etc.). 

 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 
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Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 



 

5. TREBALLAR PER ESTABLIR SISTEMES DE TRANSPORT PÚBLIC ASSEQUIBLES I SOSTENIBLES 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

 

5.1. Treballar per a la mobilitat sostenible 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Promoure el caminar i l’ús de la 
bicicleta, amb bons carrils bici i 
itineraris a peu, i evitar l’ús del vehicle 
privat quan no sigui necessari. 

Esports 
Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  

• Projecte Fes-ne 10.000. 

• Marxa nòrdica organitzada pel Mercat Municipal. 

 

     

 

5.2. Millorar el transport urbà i interurbà 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Potenciar el transport públic interurbà 
en els dos eixos de Manlleu: el passeig 
Sant Joan i l’avinguda de Roma.  

Serveis Territorials Serveis Territorials  
Repensar la parada del 
bus al passeig de Sant 
Joan a l’alçada de la 

https://www.mercatmanlleu.cat/activitats/marxa-nordica-3-2020-01-13/
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plaça Sant Antoni (sentit 
Vic), perquè no està molt 
ben col·locada; es va 
moure i pot ser estava 
millor on era abans. 

Aconseguir transport des de l’estació 
de tren al centre de Manlleu.  

Serveis Territorials Serveis Territorials   

Aplicar alguna bonificació més o reduir 
el preu de la tarifa integrada per a les 
persones grans, tant del tren com de la 
Sagalés. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Serveis Territorials   

Estudiar un microbús que en les hores 
punta faci un recorregut connectant 
equipaments, estació, serveis, etc. per 
permetre que les persones grans tingui 
un accés més fàcil.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Serveis Territorials  

Aquest bus hauria 
d’arribar a l’estació de 
tren, a la Gleva i els 
equipaments que són 
punt d’atracció, 
especialment per a 
persones grans. 

Donar a conèixer el servei de taxi per 
anar als diferents equipaments de 
referència com són: l’Hospital, el CAP, 
el Tanatori, el Museu, l’estació de tren, 
etc. 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Donar a conèixer les tarifes reglades de 
taxi per recorreguts de curta distància 
(hospital, estació de tren, Vic, etc.).  

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     



 

5.3. Facilitar la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Donar a conèixer que les persones 
amb mobilitat reduïda poden 
aparcar a les zones blaves de 
manera gratuïta o a les zones de 
càrrega i descàrrega. 

Cultura i Mitjans de 
Comunicació 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal 

  

Fer més difusió del servei de 
transport adaptat per 1€, tenint 
present que no és per a tothom, és 
per a persones amb mobilitat 
reduïda, i per tant, es requereixen 
uns requisits específics. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal   

Ampliar el servei de bus adaptat per 
a la residència, el centre de dia i 
l’hospital. 

Promoció Social i Personal     

Accions en desenvolupament relacionades  
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6. FOMENTAR LA PARTICIPACIÓ DE TOTA LA CIUTADANIA, ESPECIALMENT DE LA GENT GRAN, A LA VIDA SOCIAL I CULTURAL 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

 

6.1. Afavorir una oferta d’activitats assequible i diversa 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Ampliar, diversificar i fer més 
accessible l’oferta d’activitats per a 
persones grans en equipaments de 
proximitat a tots els barris.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

 

Casals cívics 

 
 

Seguir oferint bons preus per als 
cursets i activitats per a persones 
grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 
Casals cívics 

 
 

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

6.2. Detectar i analitzar les necessitats de les persones grans que es troben en processos d’aïllament i solitud no desitjada 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 



Realitzar un estudi per detectar les 
necessitats de les persones grans que 
viuen soles a Manlleu.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

Empresa proveïdora del 
servei de teleassistència  i 
servei d’ajuda a domicili 

 

Planificar accions en relació als 
resultats de l’estudi per detectar les 
necessitats de persones grans que 
viuen soles a Manlleu. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

  

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

6.3. Impulsar espais i instruments que afavoreixin el coneixement mutu i la relació 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Crear espais relaxats i 
socialitzadors als equipaments 
(casal cívic, casals de gent gran, 
etc.), més enllà de les activitats 
que s’hi realitzin. Es tractaria 
d’espais que convidessin a la 
relació mútua, en un entorn 
confortable.  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal Casals cívics  

Obrir espais, com el jardí de la 
residència de salut mental, per a la 
gent gran, per facilitar les relacions 
entre persones. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 Govern Obert, Atenció 
Ciutadana, Salut Pública i 
Consum 

Promoció Social i Personal 

  

Posar en marxa el projecte de 
Bicicleta comunitària, en el marc 

Promoció Social i Personal   
El Projecte Aurora 
consisteix en disposar 
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del Projecte Aurora. d’una bicicleta per passejar 
per a persones que no 
poden anar soles, creant 
relacions i permetre poder 
sortir de casa. Les bases 
estan per definir. 

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

6.4. Impulsar espais i activitats intergeneracionals 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Disposar d’espais i equipaments no 
només per a persones grans sinó 
també per fomentar les relacions 
intergeneracionals. Promoure 
activitats i espais de relació entre gent 
gran i infants: amb els pares i mares; 
amb joves, etc. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

  

Explorar la implementació d’un 
projecte tipus “Apadrinar un/a 
avi/àvia” vinculat al Projecte Educatiu 
de Ciutat (PEC).  

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

 

La finalitat seria promoure 
la relació entre avis i àvies 
que viuen en un centre o 
residència i joves 
estudiants d’instituts. 

Generar projectes d’Aprenentatge i 
servei a la comunitat per generar 
vincles i aconseguir relacionar 
diferents generacions. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

  



Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

6.5. Donar suport a les entitats en el seu paper dinamitzador de la vida comunitària 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Continuar donant suport a les entitats i 
associacions de Manlleu amb l’objectiu 
de promoure les relacions socials: 

• Crear un espai de trobada de les 
entitats. 

• Aconseguir vincular entitats al 
projecte Radars (per reforçar el seu 
paper en la creació de xarxes veïnals 
de suport). 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Totes les regidories 
referents d’entitats 

Entitats del municipi  

Potenciar canals d’informació i 
comunicació entre entitats i casals per 
evitar l’encavalcament d’activitats. 

Participació Ciutadana 
Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Entitats del municipi  

Estudiar el suport a les entitats per 
buscar la fidelització de les persones 
amb qui ja tenen un contacte puntual. 

Participació Ciutadana  Entitats del municipi  

Fomentar que les entitats facin 
activitats en entorns de persones grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 les regidories referents 
d’entitats 

Entitats del municipi  

Augmentar el finançament dels 
convenis amb les entitats de gent gran 

Gent Gran 
Gent Gran i Promoció 
Social i Personal 

ASVAT i Gent Gran del 
Casal de Manlleu 

 

Accions en desenvolupament relacionades  
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6.6. Fomentar i recolzar el desenvolupament del voluntariat per a tothom, també les persones grans 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Fer un reconeixement del talent de les 
persones grans i incloure-les com a 
formadores o talleristes d’altres 
persones. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge  

 Entitats del municipi  

Potenciar i visibilitzar del Punt de 
Voluntariat presencial a Manlleu per 
fer difusió, aglutinar i coordinar el 
voluntariat del municipi. 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran I Habitatge 

  

Crear un Punt de Voluntariat on line 
vinculat al Punt Voluntariat Manlleu 
viu, dinàmic i de fàcil accés. Hauria de 
tenir una doble vessant: arribar a 
persones voluntàries i utilitzar-la per 
fer arribar l’oferta d’activitats. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

  

Potenciar el servei d’acompanyaments 
a persones grans per anar al CAP, a 
comprar, o fer altres gestions. Aquest 
servei, que el gestiona Creu Roja, rep 
moltes demandes, però no té prou 
voluntaris per atendre-les totes. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i 
Personal 

Centre de salut  

Accions en desenvolupament relacionades  



• Programa Temps per Temps 

     



77 

 

 

7. POTENCIAR LES OPORTUNITATS EDUCATIVES DURANT TOTA LA VIDA PER TAL DE REFORÇAR L’AUTONOMIA DE LES 
PERSONES GRANS 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

7.1. Desenvolupar les eines del Projecte Educatiu de Ciutat PEC de formació al llarg de la vida 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Posar èmfasi en les eines del PEC 
(Projecte Educatiu de Ciutat) en 
relació a les persones grans en el 
marc de la línia Disposar d’una 
oferta formativa per a persones 
adultes més ajustada als interessos 
i a les necessitats reals de les 
persones. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal   

Incidir en els beneficis de les TIC i 
apropar-les a les persones grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal   

Accions en desenvolupament relacionades  

• Projecte Educatiu de Ciutat https://pec.manlleu.cat 

• El Casal cívic Frederica Montseny compta amb un Punt Òmnia.  

 

     

 

 

https://pec.manlleu.cat/


 

8. GARANTIR L’EXISTÈNCIA D’UNA GAMMA INTEGRAL I INTEGRADA DE SERVEIS COMUNITARIS I SANITARIS ACCESSIBLES, DE 
FÀCIL ACCÉS, ADAPTATS A LA GENT GRAN I D’ALTA QUALITAT 

 

LÍNIES D’ACCIÓ 

 

8.1. Desenvolupar eines per la protecció de les persones grans 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Seguir treballant en el marc del 
protocol d’abordatge al 
maltractament a les persones 
grans. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Promoció Social i Personal 

 

  

Treballar i potenciar el projecte 
Radars. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Promoció Social i Personal   

Potenciar el servei de 
teleassistència. 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  
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8.2. Garantir la cobertura d’una bona alimentació 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Assegurar una bona alimentació a totes 
les persones grans. Alternatives a 
estudiar: 

• Promoure un espai o menjador social. 

• Fer créixer el sistema de dinar al 
centre de dia, per tal que les persones 
que ho necessiten hi vagin a dinar tot i 
no ser usuàries.  

• Quan es liciti de nou, oferir menús 
assequibles en el bar del Casal Cívic 
Frederica Montseny. 

• Potenciar el servei que ja ofereix 
l’Hospital de menjar de “taper per a 
casa”. 

• Projecte Sarró per lluitar contra el 
malbaratament de menjar.  

 

Promoció Social i 
Personal 

  

Tot i l’existència de recursos 
per cobrir necessitats 
d’alimentació, calen nous 
models o reforçar els ja 
existents, sota el criteri de no 
crear espais particulars per  
persones que tinguin pocs 
recursos. Qualsevol recurs 
que es generi, ha d’estar 
obert a qualsevol persona, 
uns pagant més o d’altres 
menys, segons les 
necessitats. 

Accions en desenvolupament relacionades  

• Menjar de “taper per a casa”, de l’Hospital 

• Projecte Sarró. Aliments solidaris.  

• Àpats low cost. 

 

     



 

 

 

 

8.3. Treballar el vincle amb les persones professionals cuidadores 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Reforçar la importància d'establir bon 
vincle amb els i les professionals.  

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Centre de Salut 

Hospital  

Centres sociosanitaris 

 

Insistir a la Generalitat de Catalunya 
en la necessitat de crear la figura de 
l’assistent personal que ja inclou la 
Llei de Dependència però que no s’ha 
desenvolupat. 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  
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8.4. Continuar treballant per la coordinació entre professionals de diversos serveis 

Accions Regidoria responsable 
Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Seguir reforçant el treball coordinat 
que ja es fa entre professionals  

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Recursos de salut, serveis 
socials, Creu Roja), 
POCS, Protocol 
Maltractament, COUIE 
(Comitè Operatiu 
d’Urgències Integrals i 
Emergències), PGAC 
(Programa Atenció 
Pacient Alta Complexitat). 

 

Fer formacions entre professionals de 
diferents serveis. Organitzar 
conjuntament o obrir formacions de 
diferents recursos. 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

8.5. Millorar els espais d’atenció 

Accions Regidoria responsable Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Millorar la sala d’espera del CAP. 
Dotar de cadires més còmodes la 
sala d’espera de l’ambulatori.  

Promoció Social i Personal 
Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Centre de salut  
I si és possible habilitar 
alguna sala d’espera 
tranquil·la i agradable per a 



què la gent gran se senti 
més còmode i confortable 
mentre espera. 

Accions en desenvolupament relacionades  

 

     

 

8.6. Millorar els instruments d’atenció 

Accions Regidoria responsable Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Traslladar la necessitat de millorar 
la lectura de la documentació: 
ampliar la lletra dels impresos (per 
exemple, del CAP), ja que costa 
molt llegir-los.  

Promoció Social i Personal 
Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Millorar la web municipal, 
introduint la lectura fàcil i millorant 
el contrast en els colors. 

Govern Obert, 
Atenció Ciutadana, Salut 
Pública i Consum 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Accions en desenvolupament relacionades  
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8.7. Desenvolupar eines per afavorir el benestar de les persones cuidadores 

Accions Regidoria responsable Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Afavorir el benestar de les persones 
cuidadores oferint eines de suport, 
especialment en els casos en què 
també són persones grans. 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Diputació de Barcelona  

Preveure la formació de les persones 
cuidadores de gent gran.  

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Creu Roja, Càrites  

Donar més a conèixer l’oferta de 
tallers que ja existeixen (Creu Roja, 
Càrites). 

Promoció Social i 
Personal 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Creu Roja, Càrites  

Accions en desenvolupament relacionades  

Durant l’any 2019 s’han dut a terme un Grup de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) adreçat a persones cuidadores amb col·laboració de la 
Diputació de Barcelona.  
     

 

8.8. Crear instruments per facilitar fer la compra i la realització de gestions 

Accions Regidoria responsable Àrees/regidories 
implicades 

Agents implicats Observacions 

Prioritzar la gestió de la compra per 
part de la persona gran.  

Regidoria de Promoció 
Econòmica 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Sempre que la persona 
pugui, prioritzar que sigui 
la persona qui surti de 
casa a fer la compra, per 



tal de socialitzar amb la 
resta de persones, elegir 
el seu producte, 
relacionar-se, etc. 

Impulsar la compra a domicili des del 
mercat, les botigues o supermercats. 

Serveis Econòmics, 
Joventut i adjunt a 
Esports 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

Perquè les persones 
grans que tenen 
dificultats de mobilitat o 
no poden carregar pes 
puguin seguir mantenint 
cert grau d’autonomia. 

Parlar amb el MAB i amb l’àrea de 
promoció econòmica per fer accions 
conjuntes.  

Serveis Econòmics, 
Joventut i adjunt a 
Esports 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

  

Estudiar altres models 
d’acompanyament i suport a la 
compra:  

• Estudiar la col·laboració amb el 
projecte Aprenentatge Servei a les 
escoles. 

• Estudiar si el cotxe adaptat podria 
fer també servei de recollida de 
persones al mercat o botigues 
algun dia a la setmana.  

• Que els taxis organitzin un dia per 
anar al mercat amb 3 o 4 persones. 
Es podria afegir una persona 
voluntària per donar suport.  

• Que el Mercat Municipal disposi 
d’un servei de compra telefònica 
centralitzada 

Serveis Econòmics, 
Joventut i adjunt a 
Esports 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

 

El servei de compra 
centralitzat al Mercat 
permetria que una 
persona pugui dictar la 
seva compra i el Mercat 
l’organitza duent-li a casa 
o sent recollida per la 
persona 
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Promoure que els bancs i caixes de la 
ciutat tinguin en compte les 
necessitats de les persones grans. Per 
exemple, organitzar una reunió política 
amb les entitats bancàries. 

Educació, Igualtat, Gent 
Gran i Habitatge 

Serveis Econòmics, 
Joventut i adjunt a Esports 

  

Accions en desenvolupament relacionades  

• Actualment, de manera individual, les parades del Mercat de Manlleu ofereixen comandes per telèfon i servei a domicili.  

• El Pla d’Acció de Desenvolupament Econòmic Local 2020 – 2024 de Manlleu treballa un Programa d’impuls del dinamisme i visibilitat del 
comerç de proximitat. 

     



6. Organització de Manlleu, Ciutat Amiga amb les persones grans  

 

Per vetllar pel desenvolupament del Pla d’Acció tot promovent la participació activa i 

seguiment de les persones grans, es proposa disposar de diferents espais de coordinació i 

seguiment del Pla. El caràcter transversal que tenen les polítiques públiques dirigides a les 

persones grans i l’organització administrativa provoca que calgui contemplar l’organització i 

coordinació administrativa com un element fonamental pel bon desenvolupament del 

projecte. Per això es proposen diferents espais de treball: 

 

Comissió Política: 

La seva funció és establir les bases del projecte, liderar el seu desenvolupament garantint 

els recursos necessaris i definint les línies de treball. Liderada per Rafa Cuenca i Gámiz, 4t 

tinent d'alcalde i regidor d'Educació, Igualtat, Gent Gran i Habitatge, i formada pels i les 

regidores de:  

• Enric Vilaregut i Sáez, 1r tinent d'alcalde i regidor de Serveis Territorials 

• Arnau Rovira Martinez, 2n tinent d'alcalde i regidor de Seguretat Ciutadana i Civisme 

• Maria Josep Palomar i González, 3a tinent d'alcalde i regidora de Govern Obert, 

Atenció Ciutadana, Salut Pública i Consum 

• Pere Compte Lopez, regidor de Promoció Social i Personal 

• Núria Martínez, regidora de Participació Ciutadana 

• Eva Font Morató, regidora de Cultura i Mitjans de Comunicació 

• Aleix Estrada, regidor d’Esports 

 

Comitè Directiu: 

La seva funció és coordinar les accions a desenvolupar en el marc del Pla d’Acció i 

concretar les accions a desenvolupar que depenen de l’Ajuntament. Liderat per Àgata Gelpi 

Lluch, coordinadora de l’Àrea de Benestar Social, Salut Pública i Consum, a més a més el 

formen: 

• Josep Pou Vilalta, coordinador de l'Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i 

Habitatge 

• Betlem Parés Cuadras, coordinadora de l'Àrea de Serveis a les Persones i Promoció 

Econòmica. 

• Maria Carme Nogué, coordinadora de planificació estratègica, transformació digital i 

Govern Obert. 
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Grup Motor: 

La seva funció es vetllar pel seguiment i el desenvolupament del Pla d’Acció de Manlleu 

Ciutat Amiga de les Persones Gran. Està format per les següents persones:  

• RAFA CUENCA GÀMIZ, regidor d’Educació, Igualtat, Gent Gran i Habitatge 

• ÀGATA GELPI LLUCH, coordinadora de Promoció Social i Personal, Salut 

Pública, Consum i Igualtat 

• BETLEM PARES, coordinadora Àrea de Serveis Persones i Promoció Econòmica 

• JOSEP POU VILALTA, coordinador Àrea de Serveis Territorials, Medi Ambient i 

Habitatge 

• JESUS CALVO, policia local 

• XAVIER MOLINA, tècnic d’Habitatge 

• MERCÈ SAYOL,  tècnica de Participació Ciutadana 

• ENRIC MAYO, tècnic d’Esports. 

• EVA FONT, tècnica OAC 

• JAUME CASTELLANO, gerent Fundació Hospital Sant Jaume 

• SARA BELMONTE, directora  – CAP Manlleu 

• EVA CREUS, referent del GIS – CAP Manlleu 

• MERCÈ RICO, treballadora Social – CAP Manlleu 

• Representant/s Casal Avis/es ASVAT 

• Representant/s de l’Associació de la Gent Gran del Casal de Manlleu 

 

Aquest espai ha de vetllar per la presencia activa de les persones grans que fan el 

seguiment del Pla d’acció.  

 

El Grup Motor pot organitzar grups de treball temàtics (temporal) en els quals participarien 

els i les professionals de serveis i recursos, i les persones implicades o interessades en el 

mateix.  

 

 



Secretaria Tècnica 

La Secretaria Tècnica està formada per la professional de referència del projecte Manlleu, 

Ciutat Amiga de les Persones Grans, CARME TRILLAS TORRENTS, Àrea de Promoció 

Social i Personal, Salut Pública, Consum i Igualtat. 

La seva funció és realitzar i atendre les necessitats logístiques del pla: realitzar 

convocatòria, preparar materials, etc. 

 

Consell de Serveis Socials 

El seguiment general del projecte Ciutat Amiga de les Persones Grans es realitzarà a través 

del Consell de Serveis Socials com a òrgan municipal de participació establert en aquest 

àmbit al municipi de Manlleu. 

 

Fòrum de la gent gran de Manlleu 

Si es considera oportú es pot realitzar un Fòrum anual vinculat a temes concrets sobre els 

quals es valori la possibilitat de parlar, debatre o aprofundir en relació a les necessitats i 

reptes de les persones grans de Manlleu. Aquest espai estaria obert a totes les persones 

grans de la ciutat i es podria realitzar sempre coincidint amb el dia internacional de les 

persones grans, l’1 d’octubre. 

 

Esquema de l’organització 
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Manlleu, Ciutat Amiga amb les persones grans també té present el Consell Consultiu de la 

Gent Gran d’Osona com a òrgan de participació i de gestió de la gent gran de la comarca, 

adscrit al Consell Comarcal d’Osona. El composen representants dels casals i les llars de 

jubilats i pensionistes de la comarca i altres persones de més de 65 anys interessades en 

organitzar actes d’abast comarcal. Busca programes i accions de dinamització i 

sensibilització que promoguin la participació de la gent gran, en el marc  d’envelliment actiu.  



 

7. Bibliografia i fonts consultades 

 
- IDESCAT, Generalitat de Catalunya. 

- Programa Hermes, DIBA. 

- Memòria de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manlleu. 

- Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels serveis de promoció 

d’autonomia personal i atenció a la dependència 

- Pla Local d’Habitatge de Manlleu 2011-2016. Redacció́: URBAMED, S.L.P. 

Urbanisme Integral i Medi Ambient, S.L.P. Gestió́: Anna Garcia Masiá, Tècnica del 
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