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Metodologia
Anàlisi documental • Identificació i anàlisi dels principals elements que influeixen en la planificació estratègica en l’àmbit

de la promoció de l’autonomia personal (normes, plans, etc.).

• Resum dels condicionants existents: obligacions legals, objectius estratègics, acords existents, etc.

Anàlisi dades i

indicadors

• Anàlisi sociodemogràfica i impacte en els serveis: evolució i projecció poblacional.

• Anàlisi dels serveis de promoció de l’autonomia personal: equips i disseny organitzatiu.

GIS: Geolocalització

població 80 anys i més

• Contextualització socioterritorial de la població amb major situació de vulnerabilitat de SAD, 80

anys i més.

Grup de Treball Motor • Creació del Grup Motor de Treball format amb els agents clau de l'entorn sociosanitari de Manlleu.

Entrevistes • Entrevistes semi-estructurades amb els principals agents socials i sanitaris de Manlleu.

Mapa d’agents • Identificació de les necessitats dels principals agents clau.

Elaboració d’un DAFO • Detecció de les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats de Manlleu, en relació als serveis de

promoció i autonomia personal i servei atenció a la dependència.

Presentació final • Presentació dels principals resultats.



Problemes i objectius

– Problemes

• Els serveis destinats a la promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència tenen com a objectiu millorar la 
qualitat de les persones i perllongar l’estada als domicilis. Per tal de fer-ho possible l’Ajuntament de Manlleu disposa dels 
següents set serveis: 1) Servei d’Ajuda a Domicili (SAD); 2) Servei d'atenció, orientació informació i tractament de la 
dependència; 3) Servei de Teleassistència; 4) Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona); 5) Servei de suport a les persones 
cuidadores no professionals i 6) Servei de promoció de l'envelliment actiu.

• Aquests serveis estan adreçats a aquelles persones que requereixen d’atenció a la dependència, independentment de l’edat i 
del reconeixement per part de la LAPAD. Malgrat que la situació de les persones usuàries que requereixen d’aquests 
serveis és d’edat avançada, no cal oblidar que la realitat és més complexa, sent necessari atendre infants, gent jove, o gent 
adulta que no arriba als 65 anys. El denominador comú de tots aquest casos és l’augment de les dificultats per atendre la 
dependència més enllà del domicili, per exemple, quan els pares no se’n poden fer càrrec.

– Objectius

• En aquest sentit els objectius plantejats per al desenvolupament de la Diagnosi sobre la situació actual i de planificació dels 

serveis de promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència al municipi de Manlleu són els següents: 

• Obtenir les dades i la informació necessària per tal de fer un diagnòstic adequat de les necessitats existents i previstes.

• Avaluar el nivell de desplegament de recursos i serveis d’atenció a la dependència i promoció de l’autonomia personal des 
de l’ajuntament de Manlleu.

• Facilitar les definicions de les actuacions necessàries per donar resposta a les necessitats actuals i futures.



Resum 
executiu 
(Context 
normatiu i 
estratègic)

Cures de Llarga Durada i 
Envelliment Actiu

• Necessitats creixents (Accés)

• Manca cuidadors  (sostenibilitat)

• Més qualitat

LAPAD i Llei de Serveis Socials

• Catàleg i cartera de serveis

• Canvis normatius

PALMSS

• Reglaments

• Convenis

• Taxes i Preus Públics



Context Sociodemogràfic

Índex

d’envelliment

Índex

sobreenvelliment

Índex de

dependència

econòmica

M
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Global 88,1% 17,0% 57,2%

Homes 73,4% 13,8% 51,6%

Dones 103,2% 19,3% 63,1%

O
so

n
a

Global 102,7% 17,4% 52,5%

Homes 84% 13,6% 48,3%

Dones 122,9% 20,2% 56,9%

C
at

al
u

n
ya

Global 115,1% 15,6% 51,3%

Homes 95,3% 11,6% 47,5%

Dones 136,1% 18,5% 55,1%

Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència 
per sexes de Manlleu, Osona i Catalunya (2015) 

10096

10132

8000

8200

8400

8600

8800

9000

9200

9400

9600

9800

10000

10200

10400

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

Homes Dones

Evolució de la població Manlleu (1998-2015)



Perfil sociodemogràfic

D
ia
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o
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Població: Tendència marcadament a l’alça en el periode 1998-2009. Des del 2009 cada any s’ha perdut població respecte l’any 
anterior. Respecte la proporció de població per grans grups d’edat s'observa les xifres segueixin les tendències comarcal i 
autonòmica. Per sexe: més homes en edat activa que dones (67%-62%), elles tenen major presència en el grup de més de 65 anys 
(14%- 20%).
L’índex d’envelliment mostra que Manlleu, de forma comparativa amb les dades comarcals i autonòmiques, no té una població 
envellida (88% vs. 103% i 115%). La situació, però entre homes i dones és molt diferent (75%- 103%). L’índex de sobreenvelliment, 
mostra com la proporció de persones més grans de 85 anys en relació a la de més de 65 anys de Manlleu o Osona és dos punts 
percentuals superior a la de Catalunya (17%, 17,4% i 15,6%). L’índex de dependència, situa Manlleu en una posició més desfavorida 
respecte la resta de dades observades, ja que hi ha menys població activa respecte als indicadors comarcals i de país (57.2%, 52.5% i 
51.3%).

Origen de la població. Un 13% de la població global ha nascut a l’Estat espanyol, però fora de Catalunya; mentre que un 21% ha 
nascut fora de l’àmbit espanyol (vs. 14% i 17%). Comparativament amb Osona o Catalunya, s’observa que Manlleu té una població
forana (34%) semblant a Catalunya (35%) i deu punts percentuals superior que les d’Osona (24%).

P
ro

p
o

st
es

La tendència que depara el futur immediat és de major pressió demogràfica  amb demandes associades a la vellesa a les quals 
s'haurà de fer front amb pocs recursos. Atendre situacions de desatenció per part de la família. Prendre consciència dels recursos 
existents i que aquests han de donar resposta a les necessitats de la població més desafavorida. Alhora és vital optimitzar els 
recursos per atendre a tota la ciutadania per no caure en abandó d'altres col·lectius.

Estratègies de desenvolupament del municipi per tal d'evitar que les famílies marxin de Manlleu desconnectant-se de la xarxa de 
suport dels familiars ascendents. És necessari fer una mirada transversal on s'hi incorporin les polítiques d'ocupació, de joventut, 
d'igualtat, entre d'altres. 



Projeccions demogràfiques
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Recursos des dels Serveis Socials Bàsics
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185 191 192 195 198 203 207 212

308 318 319 325 330 339 345 353

192 198 199 202 206 211 215 220

685 707 710 722 735 753 766 786

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Persones dependència Grau III Persones dependència Grau II

Persones dependència Grau I Total

Recursos des dels Serveis Socials Bàsics

Estimació de persones amb graus de dependència 
reconeguts a Manlleu (2017-2022)
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Recursos des dels Serveis Socials Bàsics i especialitzats
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Places residència Estimació places Centre de Dia

Proporció població +65

Evolució de les places de la residència assistida i el 
Centre de Dia per a gent gran de Manlleu

Homes Dones Totals

Servei de centre de dia

per a gent gran

caràcter temporal o

permanent

De 65 a 85 anys 4 12 16

Més de 85 anys 10 13 23

Total
14 25 39

Servei de centre de dia

ocupacional per a

persones amb

discapacitat

De 65 a 85 anys 28 1 29

Més de 85 anys 0 0 0

Total 28 1 29

Servei Prelaboral

De 65 a 85 anys 8 0 8

Més de 85 anys 0 0 0

Total 8 0 8

Altres serveis regulars

(Hospital de dia, CAP,

consultes externes)

De 0 a 17 anys 0 0 0

De 18 a 65 anys 4 3 7

Més de 65 anys 21 26 47

Total 25 29 54

TOTAL 130

Persones regulars beneficiàries del transport adaptat, 
2015



FORTALESES DEBILITATS
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• Societat propera pròpia de municipis no urbans i amb pocs habitants.

• Dinàmica de treball en xarxa; Facilitació de la coordinació, amb una persona

referent (hospital, CAP, etc.). Acoblament de la visió social i sanitària. Ràtios de

personal per habitant cobertes: hi ha mitja treballadora social per sobre de la

ràtio, dedicada a gent gran; Promoció de l'envelliment actiu: col·laboració amb

entitats des de fa 10 anys.

• Relació de programes, protocols i convenis: Elaboració del Pla d’Actuació Local en

matèria de Serveis Socials (2015-2019); Programa de Serveis Socials més a prop,

que ha permès la disminució dels casos de risc; Protocol d’Abordatge al

maltractament a gent gran, protocol en coordinació amb Serveis Socials, CAP,

Policia Local i Servei d'Orientació Jurídica; Existència de convenis amb entitats de

gent gran.

• Aposta política per la dependència, amb una dotació pressupostària que

ascendeix als 16.383.679,60€, dels quals 101.124,97€ van ser destinats als

serveis de promoció de l’autonomia i atenció a la dependència.

• Formacions, xerrades i grups de suport per a familiars que cuiden de persones

dependents.

• Població de cada cop més envellida i sobrenvellida: augment dels casos

complexos, crònics, medicalització de les cures, solitud, que s'agreuja amb

deteriorament cognitiu o demències i que viu sola; problemes de dependència

sanitaris sovint lligats a problemàtiques socials que en dificulten el suport.

Increment dels costos de vida de les persones dependents

• Xarxa de suport: manca, poc suport a les persones cuidadores (s'han suprimit

recursos com "temps per tu"), cobertura amb personal intern, sovint amb

economia submergida; Major vulnerabilitat durant els festius, cap de setmana i

nits, franges amb menys cobertura de serveis i menys personal tècnic (Serveis

Socials -SAD-, Hospitals, Residències, etc.).

• Recursos humans, econòmics i tècnics: mancança de personal auxiliar tant a

nivell comarcal com a municipal; tot i el compliment de ràtios legals de

professionals per habitants hi ha un excés de càrrega de treball; poques places

públiques a les residències fet que provoca entre 3 a 5 anys d’espera i preus de

les residències excessius; manca de llit d’urgència

• Morfologia de les cases amb dues o més plantes i sense ascensor, el que

complica l'estada a la llar. Patrimoni de propietat (75%) però sense capital.

• Dificultat comunicativa entre l'administració i la fiscalia i els jutjats.

EX
TE

R
N

OPORTUNITATS AMENACES

• El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament de Salut de la

Generalitat de Catalunya, han considerat el territori d’Osona l'idoni per dur a

terme la prova pilot per a crear model de PIAs, degut aquesta visió completa del

model sociosanitari.

• El BAT Osona és un model integrat amb el sociosanitari

• Revisió de les ràtios legals de professionals per habitants, per part de la

Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona.

• Existència del Consorci hospitalari de Vic que engloba el Centre de Dia, la

Residència Aura i l'Hospital Sant Jaume.

Pensions baixes (entre 600€ i 700€) i amb dificultats per pagar el rebut de llum,

alimentar-se, escalfar la llar.

Absència de veu de la gent gran en el procés de construcció de polítiques públiques

i concepció com a un sol col·lectiu, sense desagregar dades (com sí es fa amb la

infància: primera infància, segona infància, etc.).

Enduriment dels criteris per atorgar els graus de la Llei de Dependència arran de la

crisi i temps d'espera excessiu per les tramitacions (SAD, Graus de dependència,

teleassistència, etc.) per les persones que sovint superen els 85 anys.

Inexistència de judicis ràpids i terminis entre dos i tres anys aproximadament en els

processos d’incapacitació, ingrés voluntari o mesures cautelars.



• Pel que fa al SAD, cal seguir treballant per equiparar la intensitat del servei de SAD de Manlleu a semblança de 
municipis de grandària similar.

• Respecte el servei d'atenció, orientació, informació i tractament de la dependència convindria realitzar un 
qüestionari de satisfacció a final de la visita per tal de detectar aquells punts factibles de ser millorables. 

• Contemplar l'augment de dispositius de teleassistència, atès l'increment de població de persones grans i la utilitat 
del servei.  

• El servei BAT Osona ha d'estudiar detalladament les necessitats de la Garrotxa, Osona i el Ripollès per assegurar la 
cobertura del servei a tots els municipis compresos. A més, haurà d'ampliar la logística emprada fins ara per 
assegurar-ne un bon funcionament. 

• Ampliar el suport a les persones cuidadores no professionals més enllà de les formacions és una qüestió a plantejar. 
Des d'aquí es recomana el retorn d'antigues fórmules de 'temps per tu' per tal de donar espai d'oci de les persones 
cuidadores. Una proposta és la creació d'un itinerari de suport per a les persones cuidadores que les acompanyi en 
el transcurs de la dependència de la persona que en tenen cura.

• El transport adaptat és un servei que ara per ara està saturat, oferint mobilitat a totes aquelles persones que 
pateixen dependència. Donada la manca de transport públic en el municipi i la necessitat de les persones a ser 
visitades en els equipaments sanitaris. Es suggereix augmentar la quantia de furgonetes o bé dotar d'un mini bus 
municipal a mode de transport públic. Qualsevol d'aquestes opcions comportaria un augment pressupostari. 

Propostes de millora (serveis)



Propostes de millora (I)

• La tendència que depara el futur immediat és de major pressió demogràfica fruit de l'augment de gent 
gran. Cal replantejar les estratègies de desenvolupament del municipi per tal d'evitar que les famílies 
marxin de Manlleu desconnectant-se de la xarxa de suport dels familiars ascendents. Per tant, és necessari 
fer una mirada transversal on s'hi incorporin les polítiques d'ocupació, de joventut, d'igualtat, entre 
d'altres, a l'abordament de la dependència i l'autonomia de la gent gran. 

• Enfocar l'atenció domiciliària de manera coordinada que integri les mirades dels serveis socials i sanitaris. Tot 
i que es reconeix que la voluntat dels serveis analitzats segueix aquest enfocament, cal seguir treballant per 
assolir un sol pla de treball integrat i individualitzat, on la centralitat d'aquest esdevingui la persona i no el 
recurs.

• Per tal de posar en marxa aquesta metodologia de treball és clau centrar les atencions i els esforços en les 
persones. Una mirada integradora no només de la persona en situació de dependència, sinó que també cal 
afegir la de l'àmbit familiar i comunitària.

• Caldrà definir una estratègia de finançament que permeti mantenir uns serveis d'atenció a la dependència 
sostenibles i accessibles. Es podria plantejar un sistema de tarifació social.

• Es destaca de manera positiva que el conjunt de dades obertes disponibles a la web municipal és amplia, 
tot i que manca una revisió final per la seva validació. A la vegada és necessari desagregar la informació 
quan es tracta de persones dependents, per franges d'edats i sexe.



• Manteniment del Grup Motor de Treball i estudiar la possibilitat d'afegir a dues persones amb el rol de 
cuidadores. L'objectiu principal del manteniment del grup Motor de Treball és l'elaboració d'un Pla Local 
Estratègic dels serveis de promoció d’autonomia personal i atenció a la dependència a Manlleu.

• Revisar els processos de treball del conjunt de professionals per optimitzar els esforços, donat que s'ha 
identificat que tot i que la ràtio de personal és l'adient, les situacions cada vegada més complexes 
d'atenció a les persones usuàries, reclamen solucions més innovadores.

• El Protocol d’actuació municipal per a l’abordatge dels maltractaments a la gent gran de Manlleu

representa un avançament, és necessària la intervenció conjunta dels i les professionals tant socials com 
sanitaris atesa la gravetat dels casos. És necessari donar resposta a la demanda del personal tècnic per 
disposar d'un llit d'urgència per fer front als casos de maltractament, on la majoria són fruit de la mateixa 
família.

• L'administració local ha de treballar per conscienciar als i les manlleuenques del valor social que aporta 
col·lectivament la gent gran. És important continuar treballant per enfortir les relacions amb les entitats 
manlleuenques, en especial amb les religioses i les beneficiàries de convenis com Càritas, Creu Roja o 
Evangelistes. En aquest sentit cal preveure les futures necessitats de les persones grans atesa la diversitat 
cultural i religiosa pròpia de Manlleu. 

• Potenciar el TEMPSxTEMPS amb fórmules que tinguin present el col·lectiu de gent gran pot teixir més 
solidaritat entre la població manlleuenca amb el flux d'experiències diverses.

Propostes de millora (II)



• Teixir xarxes entre el teixit comercial i la mateixa ciutadania pot ser una solució tenint en compte el tipus 
de societat manlleuenca, una societat propera que és coneixedora de les persones del seu entorn. En 
aquests sentit cal potenciar i orientar els i les agents 'radars' en punts cívics, equipaments o serveis 
emblemàtics del barri com a punts clau per reportar possibles incidències.

• Potenciar formació ocupacional per donar resposta a la manca d'auxiliars de geriatria de la comarca, 
expressada pel personal tècnic. 

• En el futur proper es divisa un canvi generacional que suposarà una societat més reivindicativa 
socialment i amb majors nivells de cultura tecnològica, fet que en facilitarà la seva atenció. És per això 
que cal avançar-se a les necessitats d'aquesta generació, a més a és de donar resposta a les actuals.

• Donar cobertura en forma de facilitats en petits arranjaments al domicili de les persones grans és un 
servei que manca a Manlleu donada la circumstàncies socials i d'habitatge detectades. Aquesta necessitat 
que no està coberta seria una opció per allargar l'estada al domicili al canviar banyeres per plats de dutxes, 
instal·lació d'agafadors, etc. Una solució factible seria que Manlleu s'adherís al Programa de la Diputació 
de cofinançament on aquesta finança el 80% i l'Ajuntament el 20% restant. 

• Finalment, una aposta real per un treball més transversal on a la mirada social, s'hi incorpori la resta de 
mirades que fan política pública a Manlleu, la sanitària, ocupació, igualtat, joventut i especialment, la 
participació ciutadana, per una implicació més comunitària.

Propostes de millora (III)



Situació actual i de planificació 
dels serveis de promoció 
d’autonomia personal i atenció 
a la dependència

Manlleu, 17 d’octubre de 2017

Diagnosi


