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1. Presentació 
 

El Consorci de Serveis Socials d’Osona, amb el suport de la Diputació de Barcelona, es vol 

adherir a la Xarxa de ciutats i comunitats amigables amb les persones grans per a la 

planificació i desenvolupament del programa "Ciutats Amigues amb les persones grans", 

un programa impulsat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per promoure la salut i 

el benestar de les persones grans. El projecte promou la creació d’una xarxa mundial de 

ciutats i pobles compromeses amb el principi de l’envelliment actiu per promoure la inclusió 

i la participació de les persones grans en tots els àmbits de la vida comunitària. 

La finalitat d’aquest projecte és conèixer les necessitats de les persones grans i definir un 

pla d’acció que s’ajusti als requeriments que dicta l’OMS i que s’estableixen en el Protocol 

de Vancouver per tal que puguin rebre el reconeixement de “Ciutat amiga de les persones 

grans”. 

Una localitat "amigable amb les persones grans" és una comunitat que permet a les 

persones de més edat tenir una bona qualitat de vida, viure segures, ben ateses i 

participant plenament en la societat. 

El Consorci de Serveis Socials d’Osona ha realitzat al llarg del 2021 un procés per elaborar 

el present document que correspon a l’anàlisi de la situació de les persones grans i la 

identificació d’unes línies de treball per guiar les accions que s’han d’emprendre en els 

propers anys per l’acompliment dels objectius del projecte de Ciutats Amigues amb les 

persones grans. 
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2. Metodologia 
 

La metodologia de treball pretén abordar la realitat de les persones grans i les polítiques 

amb relació al col·lectiu des d’una perspectiva quantitativa, qualitativa i participativa dels 

agents que intervenen. Per fer-ho, s’articula un pla de treball per analitzar allò que s’ha fet, 

allò que s’està fent i la situació i les necessitats actuals, juntament amb els recursos i 

serveis per, posteriorment, definir el treball que cal continuar realitzant.  

El pla de treball per a l’elaboració de la diagnosi i pla d’acció segueix les orientacions  

metodològiques determinades per l’OMS en el Protocol de Vancouver i la Guia de ciutats 

amigables de les persones grans, que estableixen un enfocament eminentment integral i 

qualitatiu però adaptant-les a les necessitats d’una aproximació en clau supramunicipal que 

contempla 35 municipis d’una mateixa comarca. 

Aquesta aproximació supramunicipal, a banda de ser una premissa derivada del fet que 

l’ens impulsor del projecte, el Consorci Osona de Serveis Socials (COSS), és d’àmbit 

comarcal, es justifica plenament a nivell metodològic atenent a la realitat dels municipis en 

qüestió. Es tracta, molt majoritàriament, de municipis petits amb competències i capacitats 

limitades per intervenir en diverses de les dimensions d’anàlisi que estableix el Protocol de 

Vancouver i que, per tant, en molts d’aquests d’àmbits el responsable de la gestió és un 

organisme d’àmbit supramunicipal. Per tant, si el que es vol és definir unes línies i un 

marc d’actuació amb una capacitat d’intervenció real i efectiva sobre les diverses 

dimensions que incideixen en la vida de les persones grans d’aquests municipis, és 

imprescindible fer-ho amb aquesta lògica supramunicipal i a través dels agents amb 

més capacitat per executar les actuacions. I aquesta orientació a l’acció, i a garantir la 

màxima eficàcia i capacitat operativa del pla d’acció resultant, justifica també que la 

diagnosi es realitzi en clau supramunicipal, atenent a les diferents situacions i particularitats 

dels diferents municipis i territoris. 

Per això, el pla de treball proposa operar a una escala supramunicipal que encaixi al 

màxim amb les particularitats municipals i amb els recursos, organismes i espais de 

coordinació i gestió ja existents. Així, s’han definit 7 zones territorials que seran les unitats 

bàsiques d’anàlisi, per bé que, lògicament, es completarà l’anàlisi amb una aproximació 

estrictament municipal en aquells àmbits que ho requereixin. Les zones territorials 

proposades són les següents: 

 BISAURA (5 municipis):  Montesquiu, Sant Quirze de Besora, Santa Maria de Besora, Sora i 

Vidrà 

 CABRERÈS (5 municipis): Les Masies de Roda, L’Esquirol, Rupit i Pruit, Tavèrnoles i Tavertet 
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 CENTRE (7 municipis): Calldetenes, Espinelves, Gurb, Sant Julià de Vilatorta, Sant Sadurní 

d’Osormort, Santa Eugènia de Berga i Vilanova de Sau  

 LLUÇANÈS (12 municipis): Alpens, Lluçà, Olost, Oristà, Perafita, Prats de Lluçanès, Sant 

Agustí de Lluçanès, Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Martí d’Albars, Sant 

Feliu Sasserra i Sobremunt 

 RODA DE TER (1 municipi): Roda de Ter 

 VALL DEL GES (2 municipis): Sant Pere de Torelló i Sant Vicenç de Torelló  

 VOLTREGANÈS (3 municipis): Orís, Sant Hipòlit de Voltregà i Santa Cecília de Voltregà.  

 

A nivell metodològic, Roda de Ter s’ha desvinculat de l‘àmbit del Cabrerès, amb el que en 

molts àmbits comparteix lògiques territorials i mecanismes de gestió, per les importants 

diferències tant a nivell de dimensió poblacional, com de model de municipi i de dotació 

d’equipaments i serveis que incideixen en la realitat de les persones grans. Són realitats 

municipals molt diferents que si s’analitzen conjuntament no permetria identificar bé les 

diferents particularitats i podria distorsionar l’anàlisi. 

 

2.1. Criteris del pla de treball 

D’acord amb la filosofa del Programa, hem de tenir en compte alguns criteris i premisses 

que hauran d’orientar el treball i les successives fases del pla de treball: 

 Lideratge i consens polític. Cal comptar amb una voluntat política clara i un lideratge 

ferm per elaborar, impulsar i executar el projecte. El projecte requereix el compromís 

del govern local, tant pel que fa a la planificació dels serveis municipals com per la seva 

funció com a promotor i impulsor de la cooperació amb organitzacions de tot tipus. Per 

tant, és clau visualitzar aquest suport, treballar pel consens, dimensionar el procés i les 

actuacions que se’n desprenen, exercir el lideratge, delegar, compartir responsabilitats, 

fer un seguiment i rendir comptes. 

 Transversalitat del projecte. El projecte ha de ser necessàriament transversal, 

donada la mirada integral amb relació a la vida de les persones grans. Ha de recollir la 

perspectiva de les diferents àrees o departaments municipals i ha de poder incidir en 

elles. La realitat de les persones grans és una realitat complexa i les seves necessitats 

no poden ser abordades des d’una lògica departamental, sinó que requereix d’una 

lògica de treball integrada i transversal. 
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 Generar complicitats. El procés d’elaboració ha de dissenyar la informació, la 

comunicació i els espais de treball de manera que es puguin generar complicitats entre 

els diferents agents implicats, interns i externs a l’organització municipal. 

 Participació activa dels agents implicats. L’elaboració de la diagnosi i del pla d’acció 

ha de comptar amb la participació activa de les persones grans i els agents socials i 

professionals del municipi.  

 Realisme del Pla. Cal dimensionar el Pla a les possibilitats reals de la seva 

implementació, establint els objectius i els reptes pels quals s’ha de treballar, amb 

l’ambició necessària, però sense perdre de vista la realitat des de la qual treballem.  

 Un projecte coherent. El Pla d’acció resultant ha de ser coherent amb la resta de 

l’organització municipal i amb els altres plans i projectes que es desenvolupen al 

municipi. 

 Perspectiva de gènere. El pla de treball incorporarà la perspectiva de gènere i evitar 

els elements de discriminació sexista en l’ús del llenguatge i de la imatge i fomentar 

una imatge amb valors d’igualtat, pluralitat de rols i corresponsabilitat en totes les 

tasques i documents que elabori 

 

2.2. Objectius del Pla de treball 

L’elaboració de la Diagnosi i el Pla de Treball de les ciutats i pobles amics de les persones 

grans té diferents objectius complementaris entre si: 

 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 afecten, així com dels equips professionals que treballen en el diversos àmbits.  

 Definir els espais de participació dels agents en el Projecte.  

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

agents socials i professionals de la ciutat.  

 Definir les estratègies d’acció d’acord amb els resultats de la diagnosi i l’anàlisi de la 

mateixa.  
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 Elaborar el pla d’acció amb les accions a desenvolupar, els agents implicats, les 

actuacions en marxa vinculades i recursos o serveis vinculats existents i, en la mesura 

del possible, el calendari d’acció.  

 

2.2. Fases del pla de treball 

El pla de treball s’articula en dues fases: diagnosi i propostes.  

 

2.2.1. Fase de diagnosi  

El diagnòstic es construeix en base a tres elements:  

Recull de dades. L’objectiu és disposar d’una aproximació quantitativa a la realitat de les 

persones grans dels municipis. La metodologia de treball es basa en l’anàlisi i l’explotació 

de dades existents provinents de diferents fonts secundàries (IDESCAT, padró municipal, 

dades municipals). Aquest Mapa ens permet disposar de les característiques bàsiques a 

nivell sociodemogràfic de les persones grans pels diversos àmbits territorials.  

Recull de serveis i recursos. L’objectiu és obtenir un recull ordenat dels principals de 

recursos, equipaments, programes i serveis que incideixen en la vida de les persones 

grans. Aquest Mapa ens ha de procurar l’anàlisi de la informació relativa a agents i 

recursos.  

Recull de visions amb relació a les dimensions temàtiques. La finalitat és copsar els 

diferents punts de vista de les persones grans i els agents professionals i socials que 

intervenen en l’àmbit de les persones grans. El treball es planteja prioritàriament a partir de 

la realització de sessions conjuntes de treball. 

Un cop analitzats tots tres elements de manera conjunta, es proposa fer un exercici de 

priorització dels àmbits d’actuació tenint en compte les necessitats i reptes identificats i els 

recursos de que disposa el territori. 

Per desenvolupar aquest pla de treball, amb la direcció tècnica de la Diputació de 

Barcelona, s’ha creat un Grup Motor que ha sigut l’espai operatiu de treball on planificar i 

fer el seguiment del projecte i que ha servit, a la vegada, com a element clau per 

dinamitzar i activar els diversos serveis i actors que han participat en la fase de diagnosi. 

En aquesta fase de diagnosi s’ha treballat amb l’àmbit polític, amb l’àmbit tècnic i 
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professional i amb l’àmbit ciutadà, amb la participació directa de les persones grans. La 

metodologia i el format concret de cada sessió de treball s’ha adaptat al perfil i la 

disponibilitat de les persones participants. En aquest sentit és clau adaptar formats, horaris 

i dinàmiques de treball en funció tant de l’espai de treball utilitzat com de si l’agent amb el 

que es treballa és de l’àmbit polític, tècnic i professional o ciutadà. A partir d’un model de 

sessió general, s’han fet les adaptacions metodològiques necessàries en cada cas. Quan 

ha estat possible, s’ha fet sessió presencial, com la que es va realitzar al Lluçanès amb 

persones grans que participen habitualment en els espais Activa’t de la zona. A més, per 

incorporar la “veu” de les persones grans, es van distribuir a partir de l’equip de 

dinamització de la Xarxa Activa’t uns qüestionaris que van ser omplerts per les persones 

grans de manera grupal i amb el suport de les persones dinamitzadores de la xarxa. A 

continuació es presenta un resum esquemàtic de les sessions de treball realitzades en clau 

de diagnosi: 

 

Estructura de les sessions de grup en la fase de diagnosi 
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2.2.2. Fase de propostes 

Aquesta fase pretén definir i concretar les línies d’actuació i les accions vinculades, en 

base al diagnòstic realitzat. La metodologia d’elaboració del Pla d’acció parteix dels grans 

eixos d’actuació prioritària identificats en la diagnosi. Això significa posar l’accent 

principalment en les estratègies i accions que impliquin un canvi i marquin una línia a 

seguir en els propers anys.  

Definició dels eixos estratègics, els objectius i les accions concretes: Com a conclusió de la 

diagnosi es proposen un eixos prioritaris que defineixen els grans àmbits estratègics 

d’actuació per avançar cap a pobles i ciutats més amigables amb les persones grans. Per a 

cadascun d’aquests eixos, es proposen uns objectius estratègics, i s’apunten ja possibles 

accions que es deriven de la diagnosi. A partir d’aquí, caldrà treballar amb els diferents 

agents per revisar i acabar de concretar els eixos i objectius, i posteriorment definir accions 

concretes que donin contingut operatiu al pla de treball. 

Identificar els agents i l’estructura organitzativa del Programa per al desenvolupament del 

Pla d’acció: Per facilitar el seu desenvolupament futur, el procés d’elaboració haurà de 

contemplar elements estratègics que incideixen en la seva implementació futura. En primer 

lloc, i en especial, vetllar per la implicació institucional, i els agents socials i professionals i 

les persones grans, no només en la fase d’implementació sinó també en la d’elaboració del 

Pla, execució, seguiment i avaluació. I en segon lloc, i no menys important, preveure i 

articular els mecanismes i protocols de coordinació d’aquests amb la resta d’agents 

supramunicipals per garantir la màxima coherència de les actuacions a desenvolupar i 

assegurar la màxima eficàcia i eficiència organitzativa. Aquest model organitzatiu es 

concretarà a partir dels resultats de la diagnosi i atenent als reptes i a les línies de treball 

que estableixi el pla d’acció. 

Estructura de les sessions de grup en la fase de propostes 
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3. Diagnosi 

3.1. Mapa de dades 

El següent apartat té per objectiu aportar dades poblacionals que permetin dimensionar 

quantes són i com es distribueixen territorialment les persones grans dels municipis 

que participen al projecte Ciutats i pobles amics de les persones grans a Osona, que són 

les ateses pel Consorci d’Osona de Serveis Socials d’Osona. Aquesta descripció 

quantitativa ens pot ajudar a dimensionar adequadament tant les necessitats i les 

problemàtiques que es detectin en la diagnosi, com les possibles accions i línies de treball 

que es puguin articular per fer que aquests pobles i ciutats siguin amigables amb les 

persones grans. 

 

3.1.1. Anàlisi poblacional 
 

Una primera dada rellevant és conèixer quanta població de persones grans tenen aquests 

municipis. La dada, a partir d’estadístiques oficials per a l’any 2020, és de 11.384 

persones de 60 anys o més; i 17.493 si s’amplia el grup d’edat i es tenen en compte les 

persones de 50 anys o més. Aquestes es distribueixen en 3 trams d’edat: de 50 a 59 anys 

(6.109 persones); de 60 a 74 anys (7.224 persones) i 75 i més anys (4.160 persones).  

Tot i que el Protocol de Vancouver situa la franja d’anàlisi a partir dels 60 anys, pensem 

que és rellevant incloure també la població d’entre 50 i 59 anys perquè ens ajuda a 

dimensionar aquella part de població que en els propers anys passarà a ser considerada 

“gent gran” i que, en la mesura que el projecte de Ciutats i pobles amics de les persones 

grans vol identificar línies de treball per als propers anys, és important tenir-la en compte. 

Gràfic 1. Població de 50 anys i més, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 
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Una segona dada interessant és conèixer com es distribueix aquesta població pels 

diferents àmbits territorials identificats. Això ens permetrà identificar el pes demogràfic de 

les diferents zones. En primer lloc, tenint només en compte estrictament les persones de 

60 anys i més, segons les dades que es mostren al gràfic 2, les dues zones que apleguen 

més població gran són la zona Centre (2.831 persones), el Lluçanès (2.487 persones) i en 

menor mesura el municipi de Roda de Ter (1.550 persones), mentre les altres 3 zones se 

situen en unes magnituds força similars, entre les 1.000 i 1.250 persones. 

Gràfic 2. Població de 60 anys i més per àmbits territorials, 2020 

 

 

 

 

 

Si incorporem també la població de 50 a 59 anys, la tendència és exactament la mateixa. 

Així, a la vista de les dades que es mostren al gràfic 3, les 2 zones que apleguen més 

població de 50 anys i més són la zona Centre (4.526 persones), el Lluçanès (3.672 

persones) i en menor mesura el municipi de Roda de Ter (2.428 persones), mentre les 

altres 3 se situen en unes magnituds força similars, entre les 1.600 i 1.900 persones. 
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Gràfic 3. Població de 50 anys i més per àmbits territorials, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

Una altra variable que cal observar és el gènere (gràfic 4). Als municipis estudiats hi ha 

més dones grans que homes grans. Si ens fixem en el conjunt de persones de 60 anys i 

més, la diferència és poc significativa i trobem un 52,9% de dones per un 47,1% d’homes. 

En canvi, si fixem l’atenció en les persones de 75 anys i més, aquí les diferències són molt 

més importants i hi ha 6 dones (60,7%) per cada 4 homes (39,3%). 

Gràfic 4. Percentatge de població de 60 i més anys i 75 i més anys per gènere, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

 



15 

 

A tots els àmbits territorials hi ha més dones que homes grans. Les zones on hi ha més 

paritat és al Cabrerès, al Centre i al Lluçanès, en les que el percentatge de dones se situa 

entre el 51 i el 52%, mentre que a la resta se situa a l’entorn del 55%. 

Gràfic 5. Població de 60 anys i més per àmbits territorials, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

Si ens fixem en el grup d’edat més avançada, 75 anys i més, les diferències entre homes i 

dones s’accentuen en favor de les dones. Les dues zones on el percentatge d’homes i 

dones està més equilibrat són el Cabrerès (55,4% de dones) i el Centre (58,1% de dones) 

que se situen totes dues per sota del 60% de dones, mentre que a la resta d’àmbits 

territorials les dones representen sempre més del 60% de la població. 

Gràfic 6. Població de 75 anys i més per àmbits territorials, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 
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Per seguir aprofundint en el coneixement de quantes persones grans hi ha i on viuen, a 

continuació es presenten algunes dades bàsiques per als diferents àmbits territorials 

definits. 

 

El Bisaura 

Un cop hem analitzat quantes persones grans hi ha, cal analitzar quin pes tenen aquestes 

en relació al conjunt poblacional. I un primer element per fer-ho és utilitzar un indicador 

emprat habitualment per la Diputació de Barcelona en el seu programa Hermes i que és el 

percentatge de persones grans: això és la relació entre la població major o igual de 65 

anys i la població total. Donada la gran diversitat territorial que hi ha, hem definit la mitjana 

del conjunt de la província de Barcelona com el valor de referència per poder analitzar els 

diferents municipis, i veure si hi ha diferències a l’alça o a la baixa en relació al valor 

referent.  

A la zona del Bisaura, 4 dels 5 municipis presenten un percentatge de gent gran superior a 

la mitjana provincial (18,93%). Hi ha, en concret, 2 municipis que tenen un percentatge de 

persones grans molt superior a la resta de municipis i a la mitjana provincial: Sant 

Quirze de Besora (26,18%) i Santa Maria de Besora (26,09%). La resta de municipis se 

situen en percentatges lleugerament superiors a la mitjana provincial, i només Vidrà se 

situa per sota d’aquesta mitjana (17,51%). 

Gràfic 7. Percentatge de persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

 



17 

 

Hi ha 3 indicadors més, utilitzats per la Diputació de Barcelona en el seu programa 

Hermes, que permeten aprofundir en el coneixement de la incidència de la població gran 

en el conjunt de la població. 

L’índex d’envelliment mostra la relació entre la població de 65 anys i més i la població de 

0 a 15 anys i, per tant, posa en relació els 2 extrems de la piràmide d’edat. Per dir-ho de 

manera molt gràfica, com més alt és el valor d’aquest indicador més gran és el pes que 

tenen les persones grans en relació als infants i, per tant, més invertida està la piràmide 

poblacional. Com es veu al gràfic 8, Lluçà, que té un índex d’envelliment relativament baix 

(79,63, per un 128,01 provincial) té una piràmide amb una base més amplia que el vèrtex. 

En canvi Oristà, que té un índex d’envelliment molt elevat (242,42), presenta una piràmide 

d’edats més invertida.  

Gràfic 8. Piràmides poblacionals de Lluça i Oristà, 2020 

 

Font: Idescat. 

 

L’índex de sobreenvelliment mostra la relació entre la població de 85 anys i més i la 

població de 65 i més anys. Per tant, un índex de sobreenvelliment alt ens indica que la gent 

gran d’aquell territori té edats molt avançades, i això pot ser un indicador significatiu de 

l’existència d’unes necessitats específiques associades a aquest tram d’edat de 85 anys i 

més, que són diferents de les associades a edats més joves, i que són major presència de 

casos de dependència, major necessitats de serveis d’atenció domiciliària, etc. 

Finalment, l’índex de dependència senil, que endavant anomenarem índex de 

dependència de les persones grans, mostra la relació entre la població de 65 anys i més 

anys i la població d’entre 16 i 64 anys. És a dir, mostra a grans trets la proporció de 

persones grans sobre la població potencialment activa, i, per tant, ajuda a interpretar la 

càrrega de la població en edat de jubilació sobre la població en edat laboral. 
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El següent gràfic (gràfic 9) mostra com els 2 municipis que vèiem abans que tenien un 

percentatge més gran de persones grans, Sant Quirze i Santa Maria de Besora, són 

també els que presenten uns índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de 

les persones grans molt per sobre de la mitjana provincial. Això és especialment 

significatiu en el cas de Santa Maria de Besora en relació a l’índex de sobreenvelliment 

(33,33) que pràcticament duplica la mitjana provincial (16,93%).  

Gràfic 9. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

La resta de municipis se situen en valors similars a la mitjana provincial pel que fa a l’índex 

d’envelliment. Si mirem l’índex de sobreenvelliment, aquest és també força alt a 

Montesquiu (21,92 per un 16,93 provincial, mentre que a vidrà se situa força per sota 

(12,9). Finalment, pel que fa a l’índex de gent gran, Montesquiu (34,71) i Sora (35,94) se 

situen per sobre de la mitjana (28,56) i només Vidrà se situa per sota (26,96). 

El següent gràfic (gràfic 10), que mostra les dades absolutes de persones grans en 

aquests municipis, permet dimensionar els índex ara analitzats. Així, per exemple, si bé 

Santa Maria de Besora presenta un índex de sobreenvelliment molt elevat, la qual cosa fa 

pensar en necessitats especials per a la població de 85 anys i més, les dades poblacionals 

ens mostren que hi ha molt poques persones en aquest situació, i només 24 persones 

tenen 75 o més anys i, per tant, segurament són menys encara les que estan per sobre 

dels 85. Així, veiem com el total poblacional permet dimensionar allò que els índex ens 

apunten. Per altra banda, per exemple, observem que a Sant Quirze de Besora el nombre 
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de persones de més de 75 anys és molt més gran (311) i, tot i que l’índex de 

sobreenvelliment no és tan alt (22,6), el nombre de persones per sobre dels 85 anys és 

molt més elevat que a Santa Maria i, per tant, les necessitats associades a aquestes edats 

també seran més importants. 

Gràfic 10. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

El Cabrerès 

Al Cabrerès la situació és força similar i, tot i que en tots els municipis el percentatge de 

persones grans és superior a la mitjana provincial (18,93%), n’hi ha 2 que destaquen 

de manera molt significativa: Rupit i Pruït (33,58%) i Tavertet (34,29%), que són els que 

tenen una població més envellida. 

Gràfic 11 Percentatge de persones grans, 2020 
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Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

Pel, que fa a l’índex d’envelliment, l’Esquirol (181,94) i Rupit i Pruït (190,91) se situen molt 

per damunt de la mitjana provincial (128,01). Pel que fa a l’índex de sobreenvelliment el 

més destacable és també Rupit i Pruït (33,33) que pràcticament dobla la mitjana provincial 

(16,93) i Tavertet que es situa per sota (12,9). Finalment, pel que fa a l’índex de 

dependència tots els municipis menys Tavertet (26,96) se situen per damunt de la mitjana 

provincial (28,56) i destaquen especialment l’Esquirol (44,06) i Rupit i Pruit (43,3) amb uns 

valors força elevats. 

Gràfic 12. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

 

Si posem aquestes dades en relació al total poblacional, observem que és l’Esquirol el 

municipi que aplega un nombre de persones grans molt superior a la resta i és, per tant, on 

els índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans poden tenir 

una incidència més gran. 
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Gràfic 13. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

El Lluçanès 

El Lluçanès, en general, és una de les zones amb la població més envellida de la 

comarca i, a la vegada, com veiem al gràfics 1 i 2 , és de les que concentra més població 

de més de 50 anys i de més de 60 anys. Per tant, l’envelliment és important tant en 

termes relatius (en relació a la població d’altres edats) com en termes absoluts (la 

quantitat de persones grans).  

Com veiem al gràfic 14, 10 dels 12 pobles se situen per damunt del percentatge mitjà 

provincial de persones grans (18,93%), i n’hi ha 6 que superen el 25%: Olost (25,04%), 

Perafita (26,17%), Sant Feliu Sasserra (25,45%) i, molt especialment, Sant Martí d’Albars 

(28,07%), Oristà (29,14%) i Sant Boi de Lluçanès (34,31%).   

Gràfic 14. Percentatge de persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 
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Dos dels municipis amb més percentatge de població gran són també els que presenten un 

índex d’envelliment més elevats: Oristà (amb un 242,42 davant del 128,01 provincial) i molt 

especialment Sant Boi del Lluçanès (amb un 320,97 que duplica amb escreix la mitjana 

provincial). Tres municipis més també tenen un índex d’envelliment molt important, per 

sobre de 200 punts: Perafita (200), Sant Agustí de Lluçanès (220) i Sobremunt (228,57). 

Si ens fixem en l’índex de sobreenvelliment, només 4 municipis presenten valors 

notablement superiors a la mitjana provincial (16,93): Alpens (21,28), Olost (26,25), Prats 

de Lluçanès (24,04) i Sobremunt (25). Finalment, pel que fa a l’índex de dependència de 

les persones grans, 6 dels 12 municipis del Lluçanès tenen valors molt superior a la mitjana 

provincial (28,56): Olost (40,29), Oristà (49,54), Perafita (43,09), Sant Boi (62,38), Sant 

Feliu Sasserra (42,31) i Sant Martí d’Albars (50). 

Gràfic 15. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

 

Si mirem les dades absolutes (gràfic 16), veiem que dos dels municipis amb un índex de 

sobreenvelliment més gran, Olost i Prats de Lluçanès, són també els 2 municipis amb més 

població de la zona i, per tant, les necessitats d’atenció a les persones de 85 anys i més en 

aquests municipis poden ser molt importants.  
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Gràfic 16. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

Roda de Ter 

Aquest municipi és un dels que té la població menys envellida. Com veiem al gràfic 

17, el percentatge de persones grans és lleugerament inferior (17,49%) a la mitjana 

provincial (18,93%).  

Gràfic 17. Percentatge de persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

A Roda, tant l’índex d’envelliment (100 per un 128,01 provincial) com l’índex de 

dependència (26,59 per un 28,56 provincial) se situen per sota de la mitjana provincial i 

només l’índex de sobreenvelliment és superior (21,41 per un 16,93 provincial). 
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Gràfic 18. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

Roda és un municipi força gran i, això vol dir que hi ha moltes persones grans i, per tant, 

les necessitats en relació a aquest col·lectiu són importants. Per posar un exemple, a 

Roda de Ter hi ha més persones de 60 anys i més que a tota la zona del Bisaura, o que a 

tota la zona del Cabrerès o a tot el Voltreganès. Per tant, l’elevat índex de sobreenvelliment 

de Roda (21,41) és significatiu tant en termes relatius com absoluts. 

Gràfic 19. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 
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La Vall del Ges 

La Vall del Ges és una altra de les zones amb la població menys envellida. Com es 

pot veure al gràfic 20, Sant Vicenç de Torelló té un percentatge de persones grans (18,12) 

molt similar a la mitjana provincial (18,93) i Sant Pere de Torelló presenta un percentatge 

només una mica superior a la mitjana provincial (21,62%). 

Gràfic 20. Percentatge de persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

Sant Pere de Torelló, que com veiem al gràfic 20 té més població gran que no pas Sant 

Vicenç, presenta uns índex d’envelliment (142,78 per un 128,01 provincial) i de 

dependència (34,19 per un 28,56 provincial) lleugerament superiors a la mitjana provincial. 

En canvi, en el cas de Sant Vicenç de Torelló tots els indicadors estan per sota de la 

mitjana llevat del de sobreenvelliment, que se situa en el 24,4 quan la mitjana provincial és 

del 16,93. 

Gràfic 21. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 
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Finalment, el gràfic 22, ens mostra el nombre de persones grans que hi ha als dos 

municipis pels diferents trams d’edat. La principal diferència entre els 2 municipis és que a 

Sant Pere, el nombre de persones d’entre 60 i 74 anys és força més important que a Sant 

Vicenç. 

Gràfic 22. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

Centre 

La zona Centre és, de totes, la que té la població menys envellida. Com podem veure 

al gràfic 23, dels 7 municipis, 4 tenen un percentatge de persones grans inferiors a la 

mitjana (18,93); 2 el tenen lleugerament superior –Espinelves (20,81) i Sant Sadurní 

d’Osormort (21,05)– i només Vilanova de Sau presenta un percentatge de persones grans 

força superior a la mitjana provincial (27,56%). 

Gràfic 23. Percentatge de persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 



27 

 

Els diferents índex analitzats, en general, mostren valors molt alineats amb les mitjanes 

provincials. Pel que fa a l’índex d’envelliment, aquest només és notablement més elevat a 

Vilanova de Sau (220,51 per un 128,01 provincial) i molt especialment a Sant Sadurní 

d’Osormort (320), que duplica amb escreix la mitjana provincial. Pel que fa a l’índex de 

sobreenvelliment tots els municipis se situen per sota de la mitjana provincial (16,93), llevat 

d’Espinelves que se situa lleugerament per damunt (19,57). Finalment, pel que fa a l’índex 

de dependència només Espinelves (32,17) i Vilanova de Sau (45,99) superen la mitjana 

provincial (28,56).  

Gràfic 24. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

 

El gràfic 25 mostra com els 3 municipis que presenten algun dels indicadors més elevats, 

Sant Sadurní d’Osormort, Espinelves i Vilanova de Sau, són petits i tenen un nombre de 

persones grans relativament reduït. 
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Gràfic 25. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

El Voltreganès 

Finalment, el Voltreganès té una població relativament poc envellida. Com es mostra al 

gràfic 26, els tres municipis tenen un percentatge molt similar a la mitjana provincial 

(18,93), i l’únic que divergeix una mica, Orís, se situa per sota (15,53). 

Gràfic 26. Percentatge de persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

La mateixa tendència es mostra en relació tant a l’índex d’envelliment, en què Orís se situa 

per sota de la mitjana (106,38 per un 128,01 provincial) mentre que Sant Hipòlit i Santa 

Cecília tenen valors molt similars als provincials, com en l’índex de dependència (22,22 

d’Orís per un 28,56 provincial). Finalment, en l’índex de sobreenvelliment és on hi ha més 
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diferències, i tots tres municipis se situen per damunt de la mitjana provincial (16,93): Orís 

(24), Sant Hipòlit (27,46) i Santa Cecília (26,47). 

Gràfic 27. Índex d’envelliment, sobreenvelliment i dependència de les persones grans, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 

 

El gràfic 28, que indica el nombre de persones de cada grup d’edat, ens mostra com la 

gran majoria de les persones grans de la zona es troben al municipi de Sant Hipòlit. 

Gràfic 28. Nombre de persones grans per tram d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades de Hermes. 
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Com a conclusió de l’anàlisi de les dades poblacionals, es pot afirmar que el Bisaura, el 

Cabrerès i el Lluçanès són els àmbits territorials que presenten una població més 

envellida. Aquestes zones, de municipis majoritàriament petits, a més, presenten una 

important dispersió territorial, fet que com es veurà al analitzar les visions dels diferents 

agents del territori, impliquen unes necessitats i uns reptes específics força importants en 

relació a les persones grans. D’aquestes 3 zones, el Lluçanès és la que concentra, amb 

diferència, un nombre més gran de persones de 60 anys i més (prop de 2.500 persones 

grans), la qual cosa és quantitativament important a l’hora de poder dimensionar les 

necessitats existents.  

Si posem el focus en el nivell municipal, hi ha 3 municipis de grandària mitjana, Sant 

Quirze de Besora, l’Esquirol i Olost, que, en general, presenten valors alts en 

diversos indicadors i al mateix temps concentren un nombre important de persones 

grans per la qual cosa poden tenir unes necessitats importants en relació a aquest 

col·lectiu.  

Pel que fa a municipis més petits, i que per tant apleguen menys persones grans, n‘hi ha 

diversos que presenten valors alts en diversos indicadors i que, per tant, en la seva 

escala, les persones grans tenen un pes específic molt important i les necessitats 

vinculades a aquest col·lectiu també són importants: Santa Maria de Besora (Bisaura), 

Rupit i Pruït (Cabrerès), Oristà, Perafita, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Sant 

Martí d’Albars (Lluçanès), Vilanova de Sau i Espinelves (Centre). 

 

3.1.2. Anàlisi de les persones grans en situació de dependència reconeguda 
 

Un darrer element que ens pot ajudar a caracteritzar com són les persones grans dels 

municipis estudiats, és la població en situació de dependència. Això vol dir amb 

expedients actius. Aquesta informació ens permetrà conèixer com són les persones que es 

troben en situació de dependència, a quines edats els afecta més, en quins graus, com es 

distribueixen territorialment o a on viuen. 

Pel que fa als grups d’edat, la dependència és un factor molt clarament associat a les edats 

avançades. Com es pot observar al gràfic 29, 8 de cada 10 persones amb dependència 

tenen 75 anys o més (81,7%). Un altre 13,2% tenen entre 60 i 74 anys i només un 5,2% 

tenen entre 50 i 59 anys. 
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Gràfic 29. Expedients de dependència actius per grups d’edat, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

 

Com que el percentatge de persones dependents entre els majors de 75 anys és tan 

elevat, és interessant intentar veure què passa a dins d’aquest grup d’edat. Per això, el 

següent gràfic (gràfic 30), distingeix entre les persones que tenen entre 75 i 89 anys i les 

que en tenen 90 i més. Amb aquesta nova divisió, veiem que un 41,9% de les persones 

dependents tenen entre 75 i 89 anys i un 39,8% en tenen 90 o més. 

 

Gràfic 30. Expedients de dependència actius per grups d’edat, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 
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Si posem en relació el grau de dependència i l’edat (gràfic 31), veiem que com més gran 

és l’edat més augmenta, proporcionalment, el grau de dependència. Així, el grau 1 és 

proporcionalment menys important entre les persones de 75 i més anys que entre la resta. 

El grau 2 és ja lleugerament més important proporcionalment entre les persones de 75 

anys i més, i el grau 3 és proporcionalment molt més present entre les persones de 75 

anys i més que en la resta de grups d’edat. 

Gràfic 31. Expedients de dependència actius per grau i grups d’edat, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

 

El gràfic 32 desagrega la població dependent de 75 anys i més en dos subgrups, per afinar 

millor l’anàlisi. Com podem veure, el segment de població de 90 anys i més és el que 

concentra més persones amb grau 2 i 3, tant en termes relatius (la proporció de 

persones amb aquests graus en els diferents grups d’edat) com en termes absoluts (el 

nombre de persones amb aquests graus de dependència).  
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Gràfic 32. Expedients de dependència actius per grau i grups d’edat, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Una altra dada que pot ser rellevant, és conèixer quantes persones dependents segueixen 

vivint en un domicili particular i quantes ho fan en un residència. Com veiem al gràfic 33, la 

gran majoria de persones dependents que viuen en un residència corresponen al grup 

d’edat de 75 anys i més. Però, a més, en termes relatius, la proporció de persones 

d’aquest tram d’edat que viuen en una residència triplica el percentatge de les que ho fan 

en els altres grups d’edat més joves.  

Gràfic 33. Expedients de dependència actius per grups d’edat i lloc de residència, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 
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Si desagreguem el grup d’edat de 75 anys i més (gràfic 34), veiem com la tendència és la 

mateixa i a més edat, més persones dependents vivint en residència, tant en nombres 

absoluts com relatius. 

Gràfic 34. Expedients de dependència actius per grups d’edat i lloc de residència, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Si posem en relació el grau de dependència i el lloc on resideixen (gràfic 35), observem 

que tenen una relació directament proporcional. És a dir, com més alt és el grau, major 

és el nombre de persones dependents, tant en nombres absoluts com relatius, que 

viuen en una residència. I en aquesta tendència el factor clau és passar del grau 1 al 2 o 

al 3. Així, mentre que la grandíssima majoria de les persones dependents de grau 1 viuen 

en un domicili (96,4%), al passar al grau 2 aquest percentatge es redueix fins al (72,2%) i 

al passar al grup 3 és molt més baix (53,7%).  

Gràfic 35. Expedients de dependència actius per grau i lloc de residència, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 
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Si incorporem la dimensió territorial a l’anàlisi (gràfic 36), observem que la zona que 

concentra més persones dependents és el Lluçanès (284 persones), seguida del Centre 

(194) i, en menor mesura, Roda de Ter (168) i la Vall del Ges (155). El cas del Lluçanès és 

important donat que en nombres absoluts no és la que aplega més gent gran i, per tant, 

això vol dir que les situacions de dependència hi tenen una especial incidència. És, per 

tant, l’àmbit territorial on hi ha més persones dependents en tots els graus. 

Gràfic 36. Expedients de dependència actius per grau i àmbits territorials, març 2021 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Si mirem la incidència dels diferents graus en termes relatius, veiem que el grau 1 té una 

especial incidència al Centre, al Lluçanès i a la Vall del Ges; el grau 2 té una especial 

incidència al Bisaura i Roda de Ter; i el grau 3 presenta un percentatge comparativament 

més elevat només al Cabrerès.  

Finalment, si mirem com incideix el factor edat en les persones dependents als diferents 

àmbits territorials, veiem tendències molt similars en totes les zona. Tanmateix, es pot 

destacar que les situacions de dependència en el grup d’edat de 50 a 59 anys són 

proporcionalment més habituals al Centre, al Lluçanès i al Voltreganès. La proporció de 

persones dependents d’entre 60 als 74 anys és més gran al Centre, al Lluçanès, la Vall del 

Ges i al Voltreganès. Finalment, la proporció de persones dependents de 75 anys i més 

anys és menys important al Centre i al Lluçanès que a la resta d’àmbits territorials. 

  



36 

 

Gràfic 37. Expedients de dependència actius per grups d’edat i àmbits territorials, març 2021 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

3.1.3. Anàlisi de les persones grans ateses pel SAD 
 
Més enllà de les persones grans que tenen reconeguda la situació de dependència, un 

altre element que ens ajuda a caracteritzar la situació de les persones grans als municipis 

estudiats, és l’anàlisi dels perfils de persones ateses pels serveis d’atenció domiciliària 

(SAD). Aquest servei és un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades a les 

persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia per 

realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a 

distància. Per fer-ho, s’han analitzat les dades facilitades pel COSS sobre les persones 

ateses pel SAD durant l’any 2020.  

Durant l’any 2020 es van atendre 314 persones amb el Servei d’Atenció Domiciliària. Els 

àmbits territorials amb més persones ateses en nombres absoluts són el Centre (92 

persones), el Lluçanès (66) i el municipi de Roda de Ter (51). 

Gràfic 38. Persones ateses pel SAD per zones geogràfiques, 2020 

 
Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 
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Atenent a l’edat de les persones ateses, pràcticament la meitat correspon a persones 

d’entre 75 i 89 anys (46,2%). El segon grup d’edat més atès són les persones de 90 anys i 

més (33,4%). Per tant, sumant aquestes dues s’obté que 8 de cada 10 persones ateses pel 

SAD tenen més de 75 anys i, per tant, les dades indiquen que és un recurs molt centrat 

en les persones d’edat més avançada.  

Gràfic 39. Persones ateses pel SAD per grups d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Aquest focus del SAD en les persones de 75 anys i més es confirma (gràfic 40) pel fet que 

les zones amb més persones ateses per SAD (Centre, Lluçanès i Roda de Ter) són també 

les zones amb més persones de 75 anys i més que havíem vist anteriorment al gràfic 2. 

Gràfic 40. Persones ateses pel SAD per zones geogràfiques i grups d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 
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Donat que el SAD atén molt majoritàriament a persones de 75 anys i més, conèixer el 

nombre de persones d’aquestes edats per cada territori i municipi pot ser un bon indicador 

per poder dimensionar adequadament el servei. És a dir, que en els territoris o municipis 

on les dades mostrin una major presència de persones de 75 anys possiblement seran 

aquells on hi haurà més demanda de serveis de SAD. I per afinar més aquesta hipòtesi, un 

indicador numèric útil de cara a fer estimacions per dimensionar el servei pot ser el 

percentatge de població de 75 anys i més ateses pel servei SAD. Així, el següent gràfic 

presenta els percentatges de població de 75 anys i més de cada zona atesos pel SAD. Les 

dades mostren que en la majoria de les zones (el Bisaura, el Cabrerès, el Lluçanès, la Vall 

del Ges i el Voltreganès) el percentatge se situa entre el 4,1% i el 5,5%, mentre que 

aquests percentatges són força més elevats a Roda de Ter (7,4%) i a la zona Centre 

(8,3%). 

Gràfic 41. Percentatge de població de 75 anys i més anys atesa pel SAD, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Si ens fixem en el gènere, el SAD atén principalment dones. Exactament 2 de cada 3 

persones ateses són dones (66,6%). Aquesta important diferència s’explica principalment 

pel fet que vèiem en el gràfic 4, que hi ha moltes més dones que homes de 75 anys i més 

anys (60,7% de dones.). Tot i això, el percentatge de dones ateses pel SAD és encara 

superior al percentatge poblacional general de dones de 75 anys i més. 
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Gràfic 42. Percentatge de població atesa pel SAD per gènere, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Si ens fixem en el tipus de SAD ofert, pràcticament dos de cada tres casos (63,4%) 

corresponen a SAD dependència. Si a aquest percentatge li sumem el 19,7% de SAD 

preventiu, que és aquell que atén a persones que estan a l’espera d’obtenir el 

reconeixement de la seva situació de dependència, veiem que 8 de cada 10 casos atenen 

situacions de dependència (83,1%). Un 10,2% dels casos corresponen a SAD social i un 

6,7% a SAD transitori. 

Gràfic 43. Percentatge de persones ateses per tipus de SAD, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Si ens fixem en la dimensió territorial, aquesta no aporta dades especialment significatives 

i, en general, els 4 tipus de SAD tenen comportaments similars. No obstant, es pot 

desatacar el fet que a la zona Centre, que és amb diferència la que més persones atén des 

del SAD, és on menys persones s’atenen per SAD transitori, només una, i és en canvi la 

que concentra més casos de SAD Social (15). Roda de Ter, per la seva banda, és on el 

SAD dependència és més majoritari (43 dels 51 casos atesos al municipi són de SAD 

dependència). 
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Gràfic 44. Tipus de SAD per zones territorials, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

3.1.4. Anàlisi de les persones grans ateses pel BAT 
 

Un darrer element analitzat, que complementar l’anàlisi del SAD, és la caracterització dels 

perfils de les persones grans ateses pel BAT (Servei d'Ajudes Tècniques) durant l’any 

2020. Atenent al gènere, hi ha més dones (54,8%) que homes (45,2%) atesos pel BAT, tot i 

que en uns valors més equilibrats que els que acabem de veure del SAD, i més en línia 

amb la distribució de la població general de persones grans. 

Gràfic 45. Tipus de BAT per gènere, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Si a aquesta anàlisi per gènere, li incorporem el factor territorial, observem (gràfic 46), que 

tal com passava amb el SAD, les dues zones amb més persones ateses són el Centre (38) 

i el Lluçanès (27), que són també els àmbits territorials amb més persones grans, com hem 

vist anteriorment. 
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Gràfic 46. Tipus de BAT per zones territorials, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 

 

Finalment, si tenim en compte l’edat (gràfic 47), observem que la gran majoria de les 

persones ateses pel BAT, 3 de cada 4, tenen 75 anys o més. Per tant, tal com passava 

amb el SAD, el BAT també atén de manera molt especial les persones grans d’edats 

més avançades. 

Gràfic 47. Tipus de BAT per grups d’edat, 2020 

 

Font: Elaboració pròpia a partir de dades COSS. 
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3.2. Mapa de recursos 

Un dels elements importants a tenir en compte és un recull ordenat dels principals  

recursos, equipaments i serveis que l’administració pública destina a les persones grans. 

Inclou, ordenats per grans àmbits, tant aquells recursos dirigits a la població general, dels 

quals les persones grans en gaudeixen amb la resta de la població, com aquells 

especialitzats en necessitats de les persones grans del territori. 

 

Àmbit Recurs 

Serveis de promoció i 

autonomia personal 

 Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 
 Assessorament sobre la Llei de dependència 
 Gestió, Assessorament i aplicació de la Llei de Dependència 
 Servei de Teleassistència 
 Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona) 
 Programa d'Arranjament d'Habitatges de la província de Barcelona  
 Tallers de formació i suport de persones cuidadores no professionals 
 Espais Activa’t i Xarxa d’envelliment Actiu 
 Programa Comunitari de Prevenció de la Soledat No Volguda 

Serveis Socials 

especialitzats 

d’atenció social 

 Serveis per a les persones grans 
 Transport adaptat comarcal 

Salut 

 Centres de Salut 
 Centres i equips sociosanitaris 
 Hospitals 
 Farmàcia 
 Transport Sanitari de Catalunya  

Educació, cultura i 

turisme 

 Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d'Osona 
 Tarifes especials en Museus per a persones grans 
 La Nit dels  Museus 
 Foment del turisme accessible a la comarca 
 Biblioteques 

Participació 
 Consell Consultiu d’Osona 
 Casals de gent gran 

 

 

3.2.1. Serveis de promoció i autonomia personal 
 

Servei d’Ajuda a Domicili (SAD) 

Els serveis d'atenció domiciliària són un conjunt organitzat de recursos i accions adreçades 

a les persones que, per raó d'edat, dependència o discapacitat tenen limitada l'autonomia 

per realitzar les activitats bàsiques de la vida diària o requereixen atenció permanent i a 

distància. El SAD és un servei comarcal. Les activitats i intervencions de suport al domicili 

de la persona que s’inclouen són: 
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 Autocura (higiene personal, recuperació d’hàbits) relacionada amb les activitats 

bàsiques de la vida diària. 

 Organització de la llar, supervisió, medicació, tot el que estigui relacionat amb les 

activitats instrumentals de la vida diària. 

 Intervencions per a promoure l’autonomia personal per a viure en la comunitat, 

integració a la vida social. L’objectiu del servei és potenciar la vida autònoma. 

 Funcions assistencials, preventives i de suport. 

El SAD ofereix quatre tipus de servei en funció de les necessitats de la persona a qui va 

dirigit: 

 El SAD preventiu: adreçat a aquelles persones que s’haurien de beneficiar del 

SAD de dependència però que encara no l’han obtingut. 

 El SAD de dependència: adreçat a persones que han obtingut un grau de 

dependència i el tenen prescrit en el Programa Individual d'Atenció (PIA).  

 El SAD transitori: adreçat a persones en situació de dependència temporal 

després d'una estada a l'hospital o en el mateix domicili, però que es preveu que es 

recuperaran per la qual cosa no s’inicia la tramitació del SAD de dependència. 

 El SAD social: adreçat a aquelles famílies o persones i famílies que, per motius 

diferents, es troben en situació de risc o vulnerabilitat social.  

A nivell de gestió hi ha hagut al març de 2021 una encomana amb el Consorci de Salut i 

Social de Catalunya, que suposa que ara el CSC gestiona la contractació de les auxiliars i 

el COSS fa la coordinació tècnica i la coordinació assistencial. Hi ha unes 80 persones 

treballant en els diferents tipus de SAD i en el servei de la llar.  

En el SAD hi ha un copagament de 7€ que és igual per a tothom. Tanmateix, si hi ha 

dificultats de pagament es preveu el pagament de 3,5€ o 0€ en funció dels casos. Amb el 

SAD es cobreixen instrumentals i atenció personal i, s’està treballant perquè properament 

s’hi incloguin activitats més relacionals i de sociabilització. De fet, ja s’ha començat a fer de 

manera puntual. 

El SAD de dependència no s’organitza “per hores” sinó per “tasques”. És a dir, cobreix el 

temps necessari per fer les tasques definides (llevar-se, higiene, vestir-se, etc.). És un 

funcionament diferent a l’habitual. 
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Assessorament sobre la Llei de dependència 

Servei d’atenció a persones que puguin tenir dubtes o consultes per sol·licitar el 

reconeixement de la situació de dependència. El servei gestiona tot el procés per accedir a 

les ajudes establertes per la Llei de dependència i informa sobre: 

 Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients. 

 Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar. 

 El pla individual d’atenció a la persona dependent. 

 S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels/de les cuidadors/ores. 

 Possibles incidències. 

 

Gestió, Assessorament i aplicació de la Llei de Dependència 

Servei d’assessorament, orientació i formació als professionals dels serveis socials de la 

comarca d’Osona, en l’aplicació i desplegament de la Llei de promoció a l’autonomia i 

atenció a la dependència. 

La tècnica referent comunitària de dependència té com a rol fer de pont entre el 

Departament de Drets Socials i els treballadors/es socials d’Osona en temes de 

dependència. Facilita la formació, orientació i assessorament sobre dubtes i consultes per 

sol·licitar el reconeixement de la situació de dependència i accés a la cartera de serveis i 

prestacions de la llei. 

El servei gestiona tot el procés per accedir a les ajudes establertes per la Llei de 

dependència i informa sobre: 

 Requisits d’accés a la valoració de grau, terminis i seguiment dels expedients. 

 Ajudes i prestacions que es poden sol·licitar. 

 El pla individual d’atenció a la persona dependent. 

 S’ajustarà a les necessitats de la persona i dels/de les cuidadors/ores. 

 Possibles incidències sobre els tràmits. 

 

 

Servei de Teleassistència 

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

situacions d'emergència. És un servei que permet a la persona beneficiària disposar 

d'atenció directa les 24 hores del dia mitjançant un aparell connectat amb un centre 

d’atenció per poder donar resposta immediata en cas d’emergència. S’activa a través del 

treballador/a social dels serveis socials de l’ajuntament.  
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Servei d'ajudes tècniques (BAT Osona) 

El Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport, BAT Osona, és un servei per 

facilitar la vida diària de les persones en situació de dependència i persones que 

necessiten ajuda per evitar situacions de risc en el seu entorn, com ara caigudes o 

accidents. El servei contribueix a dotar la persona d’un entorn domiciliari més segur i 

accessible i a promoure l’autonomia personal potenciant actituds, hàbits i rutines 

adequades en un entorn físic facilitador.  

És un servei que s’engloba dins el marc de l’atenció domiciliària en Serveis Socials que 

s’ofereix conjuntament amb les comarques de la Garrotxa i el Ripollès. El servei es realitza 

a partir de la valoració del terapeuta ocupacional al domicili de la persona i família. Es 

valoren les necessitats i es planifica una intervenció individualitzada amb estratègies 

relacionades amb els productes de suport i les ajudes tècniques (facilitant-ne l’accés), les 

adaptacions de l’habitatge, l’assessorament en el maneig i la cura de persones en situació 

de dependència i la promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de 

riscos. 

Aquesta tasca està realitzada per 2 professionals de l’àmbit de la teràpia ocupacional (1 

compartint la tasca de gestió tècnica) amb el suport de personal administratiu i de 

l’estructura de serveis generals (gestió, jurídica, econòmica,...). A nivell organitzatiu, hi ha 

una Integració del tercer sector en la part logística del servei: El Centre Ocupacional  Sant 

Tomàs, gestiona el magatzem, i ADFO (Associació Diversitat Funcional d'Osona) gestiona 

la part de transport, la programació, etc.  

 

El servei s’adreça a: 

 Persones en situació de dependència, temporal o permanent, que tenen 

necessitat d’assessorament i intervenció en l’àmbit dels productes de suport i les 

adaptacions de l’entorn físic. 

 Cuidadors/es de persones en situació de dependència, temporal o permanent, 

amb necessitat d’assessorament i suport en l’àmbit dels productes de suport, les 

adaptacions de l’entorn físic, així com en la orientació/assessorament en el maneig 

i cura de persones amb dependència. 

 Persones autònomes amb necessitats d’assessorament/orientació o intervenció 

en l’àmbit dels productes de suport, les adaptacions de l’entorn físic, així com en la 

promoció d’actituds i entorns afavoridors de l’autonomia i prevenció de riscos. 

 

Programa d'Arranjament d'Habitatges de la província de Barcelona  

El servei, impulsat per la Diputació de Barcelona, té com a objectiu promoure l'autonomia 

personal i millorar la qualitat de vida de les persones grans i de les persones amb 
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discapacitat, garantint les condicions de seguretat, higiene, habitabilitat i eficiència 

energètica mínimes als seus habitatges.  

Consisteix en la realització de reformes bàsiques d’adaptació funcional en els habitatges i 

la instal·lació d’ajudes tècniques, inclosos elements de desplaçament, de llit i per a la 

comunicació. Els arranjaments es poden fer en banys, per afavorir l’accessibilitat i facilitar 

la higiene personal; en cuines, per millorar les condicions de seguretat i ús, millores de 

caràcter general, per facilitar la mobilitat i accessibilitat al domicili, especialment en zones 

de trànsit i actuacions complementàries de millora de l'eficiència energètica dels domicilis. 

El servei es canalitza a través dels ajuntaments de la província de Barcelona (excepte 

Barcelona ciutat), consells comarcals, mancomunitat i consorcis locals que han de 

sol·licitar-lo mitjançant el Catàleg de Serveis de la Diputació de Barcelona.  

Les persones interessades, o bé els seus familiars, s'han d’adreçar als Serveis Socials del 

seu municipi, per sol·licitar més informació sobre les condicions d'accés  al Programa. A 

partir d’aquí, cada ajuntament fa la selecció de les persones beneficiàries de cada municipi. 

Es poden beneficiar del programa: 

 Persones de 65 anys o més, amb discapacitat o en situació de dependència, o 

amb insuficiència de recursos econòmics. 

 Persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva 

capacitat física o psíquica per a desenvolupar les activitats de la vida diària dins la 

llar (no és imprescindible certificació del grau de discapacitat). 

 Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran. 

 

Tallers de formació i suport de persones cuidadores no professionals 

Servei que ofereix recursos i suport a les persones cuidadores no professionals que tenen 

persones dependents al seu càrrec. S’organitzen 2 tipus d’activitats: 

 Per una banda, tallers de formació bàsica adaptada a les necessitats del cuidador 

o de la cuidadora i de la persona dependent i el seu entorn. 

 Per altra banda, s’organitzen grups de suport socioemocional. 

 

Les activitats es programen segons la demanda i el municipi, i compten amb la participació 

i suport de SIRIUS (Centre de suport i autonomia personal), de la Diputació de Barcelona, 

la Creu Roja, l’Associació de familiars de malalts d’Alzheimer, ajuntaments i el Consell 

Comarcal d’Osona. 
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Espais Activa’t i Xarxa d’envelliment Actiu 

L’Espai Activa’t és un projecte comunitari i participatiu de promoció de l’envelliment actiu i 

saludable a diversos municipis d’Osona. Està finançat en part per l’ajut econòmic vinculat 

al Programa de Dinamització de les persones grans de la Diputació de Barcelona. 

Són punts de trobada de persones que disposen de temps lliure per compartir i aprendre 

mútuament, amb l’objectiu de millorar el seu benestar físic, cognitiu i emocional. Aquests 

grups tenen el suport de professionals especialitats. És un projecte inclusiu que dóna 

resposta a les diferents fases de l’envelliment centrat en les necessitats de cada persona. 

Les persones participants són les que defineixen els seus interessos i inquietuds i, a partir 

d’aquí, es programen iniciatives consensuades obertes a tota la ciutadania: 

Grups oberts de participació activa 

S’hi organitzen tallers a proposta de les persones participants, en funció dels seus 

interessos, com ara sessions monogràfiques (cuina, bricolatge, horticultura, noves 

tecnologies), activitats intergeneracionals, conferències temàtiques, visites culturals, 

intercanvis amb altres municipis, caminades, tallers de lectura, escriptura, etc. 

Tallers de benestar 

Grups estables on es treballa setmanalment l’estimulació cognitiva amb tallers de memòria 

i reminiscències, i la psicomotricitat a través de de la gimnàstica. Aquests tallers estan 

pensants per mantenir la ment i el cos actius, en un format més acurat i adaptat a les 

necessitats de cada integrant del grup. 

Grups de promoció de l'autonomia personal i atenció a la dependència 

Tallers adreçats a persones en situació fràgil de salut que poden o no tenir dependència 

reconeguda, on s’organitzen activitats per promoure i mantenir la seva autonomia personal, 

i donar suport als cuidadors familiars. Les activitats s’adapten als interessos i necessitats 

de cadascú per tal de treballar sempre amb el model d’atenció centrat a la persona i les 

voluntats de l’usuari. 

Actualment hi ha 13 municipis que disposen d’espais Activa’t:  

 Gurb 

 Olost 

 Sant Julià de Vilatorta 

 Santa Eugènia de Berga 

 Sant Quirze de Besora 

 Montesquiu 

 Sant Hipòlit de Voltregà 

 Roda de Ter 

 Masies de Roda 

 Rupit i Pruit 

 Cantonigros 

 L’Esquirol  

 Calldetenes 



 

Programa Comunitari de Prevenció de la Soledat No Volguda 

Es tracta d’un projecte que promou la qualitat de vida de les persones grans afavorint la 

seva participació en la comunitat fent xarxa i mitigant l’aïllament social i la soledat no 

volguda. El projecte fa detecció i prevenció de les situacions de risc de les persones majors 

de 75 anys, i informar sobre els serveis existents al municipi i sobre els circuits per accedir 

als serveis. 

 

3.2.2. Serveis Socials especialitzats d’atenció social 
 

Serveis per a les persones grans 

Els serveis per a les persones grans dins l'àmbit dels Serveis Socials especialitzats 

d'atenció social comprenen el servei de residència assistida per a persones grans i el 

servei de Centre de Dia per a persones grans. La comarca ofereix diferents centres de 

titularitat tant pública com privada. 

 

Transport adaptat comarcal 

Es facilita el transport a les persones amb discapacitat, dependència o problemes de 

mobilitat perquè puguin accedir als serveis socials d’atenció especialitzada o a altres 

serveis que permetin garantir o afavorir la seva integració a l’entorn i qualitat de vida, per 

exemple el centre de dia. El servei es fa porta a porta: del domicili de l’usuari al seu destí, i 

és individualitzat, només per a la persona dependent, no per als familiars, acompanyants, 

cuidadors, etc. 

 

3.2.3. Salut 
 

Centres de Salut 

Tot seguit es relacionen els Centres d’Atenció Primària i els Consultoris Locals amb els 

horaris, tal com consten actualment al lloc web del CatSalut. 

Centres d’Atenció Primària: 

 Prats de Lluçanès: Centre d’atenció Primària. Atén 5 dies a la setmana matí i tarda. 
Fora d'aquest horari cal trucar al 061 Salut Respon.  

 Roda de Ter: Centre d’atenció Primària. Atén 5 dies a la setmana matí i tarda. Fora 
d'aquest horari, cal adreçar-se caps de setmana i festius de 8 a 20h al CAP Manlleu 
i de 20 a 8h al CAP Osona. 

 Sant Hipòlit de Voltregà: Centre d’atenció Primària. Atén 5 dies a la setmana matí i 
tarda. Fora d'aquest horari, cal adreçar-se caps de setmana i festius de 8 a 20h al 
CAP Manlleu o al CAP Torelló i de 20 a 8h al CAP Osona. 
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 Sant Quirze de Besora: Centre d’atenció Primària. Atén 5 dies a la setmana matí i 
tarda. Fora d'aquest horari, cal adreçar-se caps de setmana i festius de 8 a 20h al 
CAP Torelló i de 20 a 8h al CAP Osona. 

 Santa Eugènia de Berga: Centre d’atenció Primària. Atén 5 dies a la setmana matí i 
tarda. Fora d'aquest horari, cal adreçar-se caps de setmana i festius de 8 a 20h al 
CAP Tona i de 20 a 8h al CAP Osona. 

 

Consultoris Locals: 

 Alpens: Consultori local. Atén 1 hora a la setmana. Fora d'aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Sant Quirze de Besora i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP 
Osona. 

 Calldetenes: Consultori local. Atén 3 matins i 2 tardes. Fora d'aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Santa Eugènia de Berga i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP 
Osona. 

 Espinelves: Consultori local. Atén 2 dimarts al mes de 10 a 13 h. Fora d'aquest 
horari, cal adreçar-se al CAP Santa Eugènia de Berga i en horari nocturn de 20 a 
8h al CAP Osona. 

 Gurb: Consultori local. Atén 3 matins i 2 tardes. Fora d'aquest horari, cal adreçar-se 
al CAP Osona. 

 L’Esquirol: Consultori local l’Esquirol. Atén 5 matins i 3 tardes. Fora d'aquest horari, 
cal adreçar-se al CAP Roda de Ter i en cap de setmana i festius al CAP Manlleu i 
en horari nocturn de de 20 a 8h al CAP Osona. 

 L’Esquirol: Consultori local Cantonigròs. Atén 1 matí a la setmana. Fora d'aquest 
horari cal adreçar-se de dilluns a divendres al Consultori Local de l'Esquirol o al 
CAP Roda de Ter. Caps de setmana i festius de 8 a 20h al CAP Manlleu i de 20 a 
8h al CAP Osona. 

 Montesquiu: Consultori local. Atén 3 matins a la setmana. Fora d'aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Sant Quirze de Besora i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP 
Osona. 

 Olost: Consultori local Olost de Lluçanès. Atén 3 tardes a la setmana. Fora d'aquest 
horari, cal adreçar-se al CAP Sant Quirze de Besora i en horari nocturn de 20 a 8h. 
al CAP Osona. 

 Oristà: Consultori local Oristà. Atén 1 hora la setmana. Fora d’aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Prats de Lluçanès. 

 Oristà: Consultori local La Torre d'Oristà. Atén 1 hora la setmana. Fora d’aquest 
horari, cal adreçar-se al CAP Prats de Lluçanès. 

 Perafita: Consultori local. Atén 1,30h a la setmana. Fora d’aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Prats de Lluçanès. 

 Rupit i Pruit: Consultori local. Atén 3 hores la setmana. Fora d'aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Roda de Ter i en cap de setmana i festius al CAP Manlleu i en 
horari nocturn de de 20 a 8h al CAP Osona. 

 Sant Bartomeu del Grau: Consultori local. Atén 3 matins i 1 tarda. Fora d’aquest 
horari, cal adreçar-se al CAP Prats de Lluçanès. 
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 Sant Boi de Lluçanès: Consultori local. Atén 3 tardes a la setmana. Fora d'aquest 
horari, cal adreçar-se al CAP Sant Quirze de Besora i en horari nocturn de 20 a 8h. 
al CAP Osona. 

 Sant Feliu Sasserra: Consultori local. Atén 3 matins. Fora d'aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Dr. Agustí Garriga d'Artés. 

 Sant Julià de Vilatorta: Consultori local. Atén 4 matins i 1 tarda. Fora d'aquest 
horari, cal adreçar-se al CAP Santa Eugènia de Berga i en horari nocturn de 20 a 
8h. al CAP Osona. 

 Sant Pere de Torelló: Consultori local. Atén 4 matins i 1 tarda. Fora d'aquest horari, 
cal adreçar-se al CAP Torelló i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP Osona. 

 Sant Vicenç de Torelló: Consultori local Sant Vicenç de Torelló. Atén 4 matins i 1 
tarda. Fora d'aquest horari, cal adreçar-se al CAP Torelló i en horari nocturn de 20 a 
8h. al CAP Osona. 

 Santa Maria de Besora: Consultori local. Atén 1hora a la setmana.  

 Vidrà: Consultori local. Atén 1 hora a la setmana. Fora d'aquest horari, cal adreçar-
se al CAP Sant Quirze de Besora i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP Osona. 

 Vidrà: Consultori local. Atén 1 dia cada 2 setmanes. Fora d'aquest horari, cal 
adreçar-se al CAP Santa Eugènia de Berga i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP 
Osona. 

 

Consultoris locals tancats temporalment: 

 Lluçà: Consultori local Sta. Eulàlia de Puig-Oriol. Tancat temporalment. Cal adreçar-
se al CAP Prats de Lluçanès. 

 Olost: Consultori local Santa Creu de Jutglars. Tancat temporalment. Cal adreçar-
se al CAP Prats de Lluçanès. 

 Orís: Consultori local. Tancat temporalment. Cal adreçar-se al CAP Sant Hipòlit de 
Voltregà i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP Osona. 

 Sant Pere de Torelló: Consultori local Borgonyà. Tancat temporalment. Cal adreçar-
se al CAP Torelló i en horari nocturn de 20 a 8h. al CAP Osona. 

 

Més enllà de l’atenció presencial als centres de salut, es fa molta atenció telefònica i visites 

a demanda. Com a conseqüència del context pandèmia, s’ha potenciat un model de visita 

a demanda per reduir els desplaçaments als consultoris. En funció de les necessitats de 

les persones usuàries es fa l’atenció telefònica; si poden desplaçar-se es fa la visita al 

centre de salut i si no es poden desplaçar, es fa la vista a domicili. 
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Centres i equips sociosanitaris 

Els centres referents a nivell sociosanitari de la comarca són: 

 Hospital de la Santa Creu de Vic 

 Hospital de dia sociosanitari Hospital Sant Jaume de Manlleu 

 Hospital de dia sociosanitari Hospital de la Santa Creu de Vic 

 PADES Manlleu 

 PADES Vic 

 

Hospitals 

L’hospital de referència de la Regió Sanitària Catalunya Central és l’Hospital Universitari de 

Vic. 

Farmàcia 

Aproximadament la meitat dels municipis disposen de farmàcia, tal com consten 

actualment al lloc web del CatSalut. 

 Calldetenes 

 Gurb 

 L’Esquirol 

 Les Masies de Roda 

 Montesquiu 

 Olost 

 Oristà 

 Prats de Lluçanès 

 Roda de Ter 

 Sant Bartomeu del Grau 

 Sant Boi de Lluçanès 

 Sant Hipòlit de Voltregà 

 Sant Julià de Vilatorta 

 Sant Pere de Torelló 

 Sant Quirze de Besora 

 Sant Vicenç de Torelló 

 Santa Eugènia de Berga 

 

Transport Sanitari de Catalunya  

El transport sanitari és el servei de trasllat de persones que no es poden desplaçar per 

elles mateixes. Es realitza amb vehicles especialment condicionats i amb personal amb 

formació adequada. A Catalunya dins de la sanitat pública, el transport sanitari està indicat 

per un professional sanitari i es fa a través d'empreses d'ambulàncies contractades pel 

sistema sanitari públic. Consisteix en un trasllat programat, entre el domicili de l'usuari i el 

centre sanitari, o a la inversa, o entre dos centres sanitaris, per a la realització d’activitats 

de rehabilitació, de proves diagnosticoterapèutiques o tractaments especialitzats. S'ha de 

sol·licitar amb suficient antelació als centres d'atenció primària i als hospitals. 
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3.2.4. Educació, cultura i turisme  
 

Aula d’Extensió Universitària Gent Gran d'Osona 

Servei adreçat a les persones grans de la comarca que compta amb el suport de la 

Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya, l'Ajuntament de Vic, el Consell 

Comarcal d'Osona, el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya a 

través d'AFOPA. Compta actualment amb més de 1.125 membres. 

S’ofereixen conferències impartides per professors de les diferents universitats de 

Catalunya i personalitats de prestigi, i es realitzen a l'Atlàntida, Centre d'Arts Escèniques 

d'Osona. 

 

Tarifes especials en Museus per a persones grans 

En l’àmbit de turisme, tots els museus de la comarca tenen tarifes especials per a sèniors. 

Els museus són municipals, l’únic comarcal és el de Sant Pere de Casserres.  

 Museu Episcopal de Vic.  

 Museu de l’Art de la Pell de Vic.  

 El Museu del Ter de Manlleu.  

 Casa Museu Verdaguer de Folgueroles.  

 Museu del Coure de Les Masies de Voltregà.  

 Museu Arqueològic de l’Esquerda de Roda de Ter.  

 Museu de la Torneria de Torelló.  

 Ecomuseu del Blat de Taradell.  

 Màgic Món del Tren de Santa Eugènia de Berga.  

 Centre d’Interpretació Espai Montseny de Viladrau.  

 Centre d’Interpretació de l’Espai Rocaguinarda d’Olost.  

 Centre d’Interpretació del Camp de les Lloses de Tona.  

 

La Nit dels  Museus 

Activitat realitzada en coordinació amb la xarxa d’espais Activa’t que promou visites a tots 

els museus adaptats per a persones grans, promovent que la gent surti del seu territori i 

vegi a altres museus. S’ha fet per primera vegada el 2021. 

 

Foment del turisme accessible a la comarca 

A nivell de turisme, dintre del Pla d’acció per al 2022 hi ha un pla d’accessibilitat turística. 

Es treballa molt amb els diferents recursos naturals, culturals, allotjament, restauració, etc. 

per tal de millorar l’accessibilitat. En una primera fase es comença per temes de facilitar la 

mobilitat, però en el futur volen avançar cap a temes visuals, auditius, etc. El Pla Estratègic 
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de Turisme de la Comarca d’Osona inclou una línia de de treball per Fomentar el turisme 

accessible a tota la comarca.  

 

Biblioteques 

La majoria dels municipis disposen de servei de biblioteca, sigui mitjançant el servei 

itinerant de bibliobús o sigui amb una biblioteca fixa: 

 Biblioteca Bac de Roda, Roda de Ter. 

 Biblioteca Marquès de Remisa, Sant Hiòlit de Voltregà. 

 Biblioteca Pompeu Fabra, Sant Quirze de Besora. 

 Biblioteca L’Esqueller, Sant Pere de Torelló. 

 Bibliobús Tagamanent: dona servei, entre d’altres, als municipis de Montesquiu, 

Olost, Orís, Oristà i Sant Boi de Lluçanès.  

 Bibliobús Guilleries: dona servei, entre d’altres, als municipis de Alpens, 

Calldetenes, Gurb -a l’escola i a l’institut-, Rupit i Pruit, Sant Bartomeu del Grau, 

Sant Julià de Vilatorta, Sant Vicenç de Torelló -i també al nucli de Borgonyà. 

 Bibliobús Puigdon: dona servei, entre d’altres, als municipis de L’Esquirol -i també 

al nucli de Cantonigròs, Lluçà, Perafita, Prats de Lluçanès, Tavèrnoles i Vilanova de 

Sau. 

 

3.2.5. Participació 
 

Consell Consultiu d’Osona 

És un òrgan de participació de persones grans de la comarca i de consulta sobre temes 

que afecten al col·lectiu, inscrit al Consell Comarcal d’Osona, qui el dota dels mitjans 

necessàries per portar a terme els seus objectius. 

En poden formar part les associacions de gent gran de la comarca i les entitats sense ànim 

de lucre que prestin serveis al col·lectiu, així com també persones de més de 65 anys a 

nivell individual que en tinguin interès. 

El seu objectiu és impulsar programes i accions de dinamització i sensibilització que 

promoguin la participació de les persones grans. Totes les seves accions estan orientades 

a reflectir la realitat en augment d’una gent gran activa, que es mou, impulsa i participa en 

activitats i es manté permanentment implicada en la societat de la que forma part. 

Les funcions del Consell Consultiu de la Gent Gran són: 

 Debatre la situació i les necessitats de les persones grans d’Osona. 



54 

 

 Informar a les diferents entitats de gent gran de la comarca sobre temes relacionats 

amb la vellesa que puguin ser del seu interès. 

 Participar en l’organització d’activitats de cohesió i coneixença entre les 

associacions  i les persones sòcies de cadascuna (campionats esportius, trobades, 

concerts...). 

 Representar la gent gran de la comarca al Consell de Gent Gran de Catalunya i 

participar en els congressos nacionals de gent gran. 

 

Els òrgans del Consell Consultiu de la Gent Gran d’Osona són: 

a. La Presidència, designada pel Ple del Consell Comarcal d’Osona. 

b. La Vicepresidència, designada per l’Assemblea General. 

c. L’Assemblea General, que es reuneix un cop l’any i és on es fixen les línies 

generals d’actuació. 

d. La Comissió Permanent, que es reuneix cada 2 mesos i té funcions executives i 

de consulta. 

 

Casals de gent gran 

Una part important dels municipis disposen d’un casal de gent gran o espai similar: 

 Casal Aiguafreda i Sant Martí de 

Centelles 

 Alpens 

 Casal Hostalets de Balenyà 

 Casal Calldetenes 

 Centelles 

 Casal Folgueroles  

 Casal L’Esquirol  

 Casal Olost  

 Centre Social de Sant Andreu 

d’Oristà 

 Centre Social de la Torre d’Oristà  

 Perafita 

 Espai Social de Prats de Lluçanès  

 Casal Roda de Ter 

 Casal Sant Bartomeu del Grau  

 Sant Boi de Lluçanès  

 Centre Social Sant Feliu Sasserra  

 Llar Sant Hipòlit de Voltregà  

 Casal Sant Julià de Vilatorta  

 Llar Sant Pere de Torelló  

 Esplai Sant Quirze de Besora  

 Casal Borgonya (Sant Vicenç de 

Torelló) 

 Casal Sant Vicenç de Torelló 

 Casal Santa Eugènia de Berga 

 Casal Gurb  



3.3. Mapa de visions 

Aquest apartat o anàlisi té per objectiu recollir les percepcions i visions dels diferents 

agents sobre la realitat de les persones grans i identificar les principals necessitats a que 

cal donar resposta. Aquest mapa de visions s’ha elaborat a partir del contrast amb 

referents polítics, professionals i tècnics de diferents àmbits i persones grans, en relació a 

les diferents qüestions que afecten a les persones grans. 

Tot seguit es presenta una anàlisi ordenada per àmbits temàtics, basats en el que estableix 

el Protocol de Vancouver, que inclou les fortaleses i febleses detectades al territori, així 

com unes primeres propostes que s’han recollit durant la fase de diagnosi. 

Per a cada bloc, en primer lloc es fa una anàlisi dels elements transversals que afecten de 

manera general al conjunt de municipis i posteriorment, s’apunten aquelles especificitats 

significatives detectades en els diferents àmbits territorials analitzats. 
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Accessibilitat i ús dels espais públics i privats 

 
 
� Dificultats de part de la població per moure’s pel municipi i per accedir a Centres 

de Dia i altres equipaments clau per a les persones grans:  
 

 Dificultats per al desplaçament: El fet d’haver de desplaçar-se fins a 
l’equipament suposa un repte per a alguns perfils, tant per la distància física que hi 
pot haver (que a vegades és gran, especialment en municipis dispersos i amb 
molts masos com Vilanova de Sau, Gurb, etc. i municipis amb urbanitzacions) com 
per la manca de transport públic que crea dependència del vehicle privat.  

 Barreres arquitectòniques a la via pública: Hi ha molts municipis amb 
mancances a nivell d’accessibilitat: voreres estretes, amb paviment en mal estat o 
irregular, sense abaixadors per creuar, amb fanals i pals de llum que dificulten el 
pas a les voreres, etc. En general, quan es fan carrers nous l’accessibilitat és 
correcta, però els carrers vells es queden com estaven i, per tant, no són 
accessibles. A això cal sumar-hi l’orografia d’alguns municipis amb pendents que 
dificulten la mobilitat de les persones grans.  

 

Sant Julià de Vilatorta, carrer de la Mercè 

 Seguretat a la via pública: A vegades la manca de voreres fa que s’hagi d’anar 
per la calçada del carrer o directament per la carretera, la qual cosa suposa un risc 
molt important. A banda, l’enllumenat és un factor clau que incideix en la seguretat, 
tant la real (veure on trepitges) com la percebuda (sensació d’inseguretat). 

 Barreres arquitectòniques als equipaments: Tot i que en general es reconeix 
que s’ha millorat molt en aquest àmbit, de manera puntual hi ha encara algunes 
barreres arquitectòniques en alguns equipaments (escales, graons...). 
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 Barreres arquitectòniques als habitatges: Hi ha persones grans que viuen en 
habitatges no adaptats i no poden, o els costa molt esforç, sortir de casa i, això 
condiciona tota la seva vida quotidiana. 

� Sorolls a l’espai públic: En alguns municipis algunes de les activitats que s’hi 
desenvolupen provoquen sorolls que generen molèsties a la població, i a les persones 
grans en particular. Es parla especialment dels sorolls derivats del trànsit, especialment de 
motocicletes molt sorolloses, de camions i de vehicles que circulen pels nuclis urbans a 
altes velocitats. En algun altre cas, el problema del soroll es deriva de la concentració de 
gent, especialment joves, en alguns llocs i hores concretes. 

 

Bisaura 

 Bona situació general i bona dotació d’espais verds per passejar i accessibles. 

� En alguns carrers de plataforma única que s’han arranjat per facilitar la mobilitat dels 
vianants, la manca de civisme i l’excés de velocitat provoca un efecte invers d’inseguretat 
per les persones grans que hi passen. 

Cabrerès 

� Una part del casal de Cantonigròs està a la segona planta i no hi ha ascensor. 

� En alguns nuclis el paviment (empedrat) és molt irregular i dificulta el caminar a les 
persones grans, tant amb caminadors com amb cadira de rodes.  

Centre 

 Bona situació general i bona dotació d’equipaments. 

Lluçanès 

 Es disposa de bons espais per estar, bancs per seure, etc.  

� Obstacles a les voreres de molts dels pobles, fet que dificulta el pas de les persones 
grans (arbres, pals de llum, voreres estretes...). 

� Manca general de camins segurs per caminar, per exemple entre nuclis: Cal disposar 
d’aquests camins o bé fer vorals amples i més segurs a les carreteres. 

Roda de Ter 

 Està molt més ben dotat que la resta.  

� Els carrers principals del centre són perillosos perquè hi ha molts cotxes i les voreres 
són estretes i obliguen a baixar a la calçada.  

Vall del Ges 

 Bona situació general 

Voltreganès 

� Mala ubicació del CAP de Sant Hipòlit de Voltregà, que està dalt d’un turó i dificulta que 
molta gent gran hi pugui anar i es requereixen més visites domiciliàries. 
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Propostes 

� Incorporar la mirada d’edat en el disseny i manteniment de l’espai públic. A banda 
de la mirada més funcional, vinculada a les limitacions de motricitat, cal tenir presents 
altres necessitats com les visuals i auditives i, per tant, reforçar els elements de 
senyalització, l’enllumenat de la via pública, etc.   

� Prioritzar la millora de l’accessibilitat dels equipaments públics que encara 
presenten barreres arquitectòniques. 

� Millorar l’accessibilitat de la via pública: atenció especial a l’estat de les voreres i 
als abaixadors i guals, de manera prioritat en els itineraris pròxims a espais de 
referència de les persones grans. 

� Millorar l’enllumenat públic en general. 
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Transport i mobilitat 

 

�  Manca de transport adaptat: Hi ha molta gent que voldria anar a centres de dia i altres 
serveis, però com que no hi ha transport adaptat no hi poden anar, i si no els pot portar la 
família no hi poden accedir. La manca de transport adaptat limita molt l’accés als recursos i 
als equipaments i, per tant, incideix tant en la qualitat de vida (accés als serveis bàsics), 
com en la vida relacional (accés als casals, espais Activa’t, etc.). 

  Algun municipi més gran sí que disposa d’algun servei de transport propi que està 
pensat per arribar als centres de dia, CAP, etc.  

� Freqüència del transport públic no pensada per a les persones grans: La 
freqüència del transport públic existent moltes vegades no encaixa amb les necessitats de 
les persones grans i això fa que moltes no el tinguin en compte com una opció possible i 
depenguin del vehicle privat. A més, per a les persones grans moltes vegades és difícil que 
en un sol viatge puguin fer tot el que han de fer i, per tant, necessiten varies visites i això 
moltes vegades demana un acompanyament familiar. Si no es té aquest acompanyament, 
llavors costa molt més. Dit això, s’és conscient que, en general, la demanda existent no és 
suficient com per permetre generar una oferta específica de transport públic sostenible. 

�  Alteracions dels recorreguts del transport públic interurbà: El context de pandèmia 
va portar una alteració molt important del transport públic, tant a nivell de reducció de 
freqüències de pas com de recorreguts de les línies. Un cop passats els períodes de 
confinament i restricció de l’activitat i el moviment, la situació no s’ha revertit i s’han 
consolidat uns canvis dels recorreguts que provoquen que alguns trajectes siguin tan llargs 
i poc funcionals que les persones grans acaben no utilitzant un transport públic que abans 
de la pandèmia sí utilitzava.  

�  Dependència del vehicle privat: La gent està molt acostumada a utilitzar el cotxe i 
quan deixen de conduir el fet de desplaçar-se passa a ser un problema important: deixen 
de fer coses, com per exemple, deixen d’anar a fer les activitats de l’Activa’t, i passen a 
dependre molt de veïns i de familiars.  

�  Model de mobilitat no sostenible: La forta dependència del transport particular a la 
comarca, degut a la insuficiència del transport públic per cobrir les demandes de la 
població, especialment en aquelles municipis i territoris més allunyats de Vic, té un fort  
impacte no només social --condicionant la vida quotidiana de la població i molt 
especialment de les persones grans--, sinó també ambiental --amb un afectació important a 
nivell de contaminació i de consum energètic--. Tot això fa que sigui un model poc 
sostenible ambientalment i socialment i suposa un repte important per a la comarca en el 
context actual de transició ecològica i energètica. 

� Importants diferències en funció de la grandària dels municipis: A nivell de 
transport i desplaçament, les persones grans que viuen en pobles petits pateixen un 
greuge important en relació a les ciutats i pobles més grans, que tenen una millor dotació 
tant de transport, com d’equipaments i serveis. 

� Diferències en funció de l’edat: Tot i que hi pot haver moltes excepcions i situacions 
particulars, en general es percep que l’edat és un factor que incideix de manera directa en 
les dificultats d’accés al transport i la mobilitat, i com més gran és la persona més 
problemes té per accedir tant al transport privat com al públic. 
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 En alguns pobles hi ha xarxes informals entre veïns per portar-se amb cotxe els uns 
als altres per anar al metge o per a altres desplaçaments entre nuclis.  

 Alguns ajuntaments faciliten targetes de transport més econòmiques per a les persones 
grans. 

 

Bisaura 

� Sora és un municipi molt dispers, queda més aïllat i el transport públic és gairebé nul. 
No hi ha autobusos ni tren, tot això dificulta la mobilitat i la viabilitat d’un transport públic. 

� Es realitza un ús intensiu a peu de la carretera comarcal entre Montesquiu i Sant Quirze 
de Besora, fet que crea situacions de risc. 

 A Sant Quirze de Besora hi ha un servei de transport amb furgoneta per gestionar  
desplaçaments. 

Cabrerès 

� Molta dispersió urbana i transport públic escàs, amb horaris no adequats per a les 
persones grans.  

 Les Masies de Roda sí disposa d’una bona línia d’autobús. 

� Els tríptics informatius del transport públic no són fàcils de llegir (lletra petita, molt 
atapeïda) ni d’entendre (llenguatge que no facilita la lectura). 

 Hi ha xarxes veïnals autoorganitzades d’ajuda mútua per facilitar els desplaçaments de 
les persones que ho necessiten. 

Centre 

� Dispersió urbana i concentració de serveis als centres dels pobles que en dificulten 
l’accés dels veïns i veïnes que viuen més allunyats. 

� Oferta d’autobús per anar als municipis propers i Vic insuficient, però comparativament 
millor que en altres zones. 

Lluçanès 

� Molta urbanització i dispersió geogràfica que crea una gran dependència del vehicle 
privat. 

� La poca oferta de serveis que hi ha a molts pobles petits, i que està en recessió, crea 
molta dependència del transport per accedir a serveis bàsics (salut, equipaments, comerç, 
lleure...). 

� S’ha fet algun intent de línia de bus entre pobles però no estava ben resolta i era poc 
útil. 

 Als pobles més grans hi ha millor transport públic. 

 La dependència de transport es soluciona força amb el suport veïnal. 

Roda de Ter 

� El Bus cap a Manlleu, on hi ha l’hospital sociosanitari de zona, té menor freqüència i 
això en dificulta força l’accés. 
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 Bona comunicació amb bus cap a Vic. 

 Bona comunicació i molt ús del vehicle privat. 

Vall del Ges 

 Bona connexió amb bus a Torelló i Vic. 

 Torelló disposa de transport adaptat municipal per accedir al centre de dia i als serveis 
sanitaris per persones amb problemes de mobilitat. 

Voltreganès 

� Molta dispersió urbana i molts masos. 

� Transport públic millorable. 

 

Propostes 

� Buscar solucions per resoldre la manca de transport públic i la dependència del 
vehicle privat que redueix la capacitat de les persones grans de desplaçar-se i això 
limita la seva autonomia i pot limitar també la seva vida social. 

� Estudiar algun servei de transport de la Xarxa Activa’t per facilitar l’accés 
d’aquelles persones amb més dificultats per desplaçar-se als espais on es fan les 
activitats. 

� Estudiar fórmules de transport públic a demanda en els pobles més petits i amb 
menys transport, per exemple, trucant el dia abans. 

� Protegir la xarxa de transport públic intermunicipal existent, recuperant les 
freqüències de pas, els recorreguts i els horaris d’abans de la pandèmia, i en els 
casos que sigui possible, i viable, ampliar els horaris. 

� Oferir alternatives de transport per complementar el transport que fan els familiars i 
les xarxes veïnals, doncs aquests no sempre estan disponibles per facilitar els 
desplaçaments diaris de les persones grans que volen anar al centre de dia, o a 
qualsevol altre recurs del seu interès.  

� Potenciar xarxes de voluntariat que permetin facilitar els acompanyaments i els 
desplaçament a persones grans.  

� Organitzar sortides col·lectives a diferents elements i activitats de l’oferta cultural, 
patrimonial, natural, etc. que inclogui el transport col·lectiu. Això, a banda de facilitar-
ne l’accés, promou moments de relació i “activació” per a les persones grans. 
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Habitatge 

 

 Molt habitatge de propietat: La majoria de les persones grans viuen en habitatges de 
propietat, que solen tenir ja pagats, i això els dona tranquil·litat a nivell residencial. 

� Poc habitatge de lloguer assequible per a persones grans: Hi ha poca oferta de 
lloguer assequible i una problemàtica amb persones grans que viuen de lloguer amb 
rendes altes per a les pensions que reben.  

� Absència de pisos tutelats, d’habitatges amb serveis comuns, etc. excepte a Vic. 

� Poc habitatge de protecció per a persones grans: Bona part de l’oferta d’habitatge de 
protecció es destina a persones i situacions de gran vulnerabilitat o joves i les persones 
grans hi tenen difícil accés.  

� Habitatges aïllats i allunyats dels serveis: El principal problema està en les persones 
que viuen en cases aïllades, molt allunyades dels diferents serveis i que no estan 
adaptades. Això fa que moltes persones, si no han tingut la previsió o la capacitat de 
disposar d’un pis a un nucli urbà, no tenen alternatives residencials. 

� Habitatges antics i en mal estat: Els habitatges d’alguns pobles molt petits i masies, 
especialment important al Lluçanès i al Cabrerès, estan força malament: són molt vells, 
amb barreres arquitectòniques, mal equipats i, en alguns casos, amb adaptacions poc 
curoses als garatges i plantes baixes per habilitar-hi un dormitori, una cuina, etc.   

� Hi ha molta tipologia de construcció a la comarca unifamiliar en 2 o 3 plantes  i 
quan la gent es fa gran són molt poc accessibles.  

� Problemes per adaptar habitatges: Existència de barreres arquitectòniques en 
habitatges que no es poden adaptar, o bé perquè són de lloguer o bé perquè el propi 
habitatge no ho permet, sobretot salvaescales. 

� Desconeixement de les ajudes per a rehabilitació i adaptació. Hi ha moltes 
persones grans que no coneixen els recursos i ajuts que hi ha per a la millora i adaptació 
dels seus habitatges. 

� Persones en situació de precarietat residencial, econòmica i relacional: Hi ha força 
casos d’homes que han fet de pastors i quan es fan grans no tenen un habitatge ni gaires 
vincles socials i no tenen els recursos per accedir a una residència. No hi ha cap recurs 
específic per atendre’ls i s’han de buscar solucions ad-hoc. 

� Càritas disposa d’un pis d’acollida temporal per a gent gran amb pocs recursos 
econòmics i poca o nul·la xarxa familiar: Però s’alerta que quan la situació de la 
persona s’agreuja, l’equipament no disposa dels recursos humans per fer una atenció 
adequada (al pis hi ha educadors, no personal sanitari) i el procés d’accés a una residència 
és molt més lent que el ritme de deteriorament de la persona i això porta a situacions 
complicades. 

� Els habitatges no adaptats dificulten la mobilitat i provoquen una sobrecarrega de 
l’atenció domiciliària: Hi ha persones grans que no estan en un habitatge adequat i per 
tant no poden moure’s o els costa molt desplaçar-se i això fa que necessitin una atenció 
domiciliària (i una despesa associada) que si estiguessin en un habitatge adequat no 
necessitarien perquè es podrien desplaçar.  
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 Atenció integrada en l’àmbit domiciliari: Des de l’1 de març de 2021 es treballa amb 
una lògica coordinada de tota l’atenció en l’àmbit domiciliari: tant del SAD, amb les seves 
diverses tipologies d’atenció domiciliària, com del BAT.  

 Bona cobertura i bon resposta del servei BAT:  

 Terminis de resposta molt àgils: Actualment hi ha un termini de 7 dies des que 
arriba la derivació fins que es va al domicili a fer la valoració; i 7 dies més des de la 
valoració fins que es rep l’ajuda sol·licitada.  

 Millora i diversificació de les opcions per fer les accions de millora del BAT: 
S’ha desenvolupat una resposta el més adequada possible i que està vinculada al 
BAT, que dona diferents opcions per aconseguir el que es pot necessitar (opcions 
privades de compra o de lloguer, préstecs de material, etc.). 

 Diversitat de canals de derivació: El servei no està només vinculat a serveis 
socials, la derivació directa es pot fer també des dels CAPs i dels hospitals d’aguts 
i els sociosanitaris. D’aquesta manera té un ampli ventall d’accés. 

 Necessitat d’optimitzar els criteris de derivació: Un dels reptes d’aquest model 
és la necessitat d’establir uns bons criteris de derivació donat que hi ha la sensació 
que hi ha situacions que no s’atenen prou bé més enllà de l’ajuda tècnica. 

 Alt nivell de cobertura: S’està a un 94% de resposta a les sol·licituds derivades, i 
la resta de casos són situacions de persones que o bé ja estan a la residència, o 
bé a l’hospital o fins i tot ja han mort. Això fa pensar que potser la derivació arriba 
tard, i per tant, caldria treballar-hi en un estadi anterior, amb una perspectiva més 
preventiva. 

 Importància de posar el focus més en la valoració de la necessitat que en el 
recurs: A vegades es centra molt l’atenció en el recurs, i cal posar el focus en la 
valoració de la necessitat. Tant si hi ha el recurs com si no, l’important és tenir 
detectades les situacions de necessitat i poder donar-los resposta d’una forma o 
una altra. El recurs ha de ser l’eina i no la finalitat. 

 

 S´han adaptat alguns banys i habitatges a través del Programa d’arranjaments de la 
Diputació per a gent gran.  

 

Bisaura 

� Força pisos i cases molt envellides i algunes en mal estat 

Cabrerès 

� Molts habitatges als nuclis antics presenten barreres arquitectòniques. 

 Els habitatges en urbanitzacions són més nous i més adaptats. 

Centre 

 Habitatge comparativament més ben adaptat que en altres zones. 

Lluçanès 
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 L’habitatge és més econòmic, tant de lloguer com de compra. 

 La majoria de gent té l’habitatge en propietat i en molts casos l’han anat adaptant i 
arreglant. 

Roda de Ter 

� Molts dels habitatges estan a la primera planta i no tenen ascensor, la qual cosa 
provoca problemes d’accessibilitat. 

Vall del Ges 

� Els nuclis dels dos pobles estan envellits, són poc accessibles i en bastants casos l’estat 
dels habitatges no és prou adequat. 

Voltreganès 

 Cases i masos ben conservades i arreglades. 

� Els pisos del nucli urbà presenten més problemes d’accessibilitat. 

 

 

Propostes 

� Preveure més habitatge protegit per a gent gran, per atendre les situacions de 
persones grans sense recursos i que viuen en habitatges no adequats. 

� Explorar fórmules com permutes d’habitatge per una solució residencial més 
adequada, per a persones grans que viuen en un habitatge no adaptat i sense 
capacitat per adaptar-lo. 

� Per promoure que les persones grans es puguin quedar a casa, cal reforçar les 
línies de suport perquè puguin fer les adaptacions necessàries. 

� Permetre la reconversió de locals comercials en habitatges per a persones grans 
en alguns nuclis antics. 

� Oferir més recursos i línies d’ajuda per a l’adaptació d’habitatges des de les 
polítiques d’habitatge perquè els recursos de serveis socials en aquest àmbit són 
limitats. 

� Promoure accions d’orientació i ajudes adreçades a les persones grans per 
incentivar que facin adaptacions i millores en els seus habitatges a nivell d’estalvi i 
eficiència energètica. 
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Participació social i cívica, relacions de suport i 
ajuda mútua 

 

 Bona xarxa social i suport veïnal: Les xarxes veïnals de suport mutu funcionen molt 
bé, especialment en els pobles més petits i més rurals on la gent es coneix molt i de fa molt 
de temps. 

� Dependència de les xarxes de suport: Si bé hi ha un perfil de persones grans més 
actives i/o amb xarxa familiar i social que els permet arreglar-s’ho i anar trampejant per 
anar a fer visites mèdiques, anar als equipaments, etc, la dependència de les xarxes de 
suport és molt important, i quan aquesta falla o no hi és, la dificultat i l’aïllament en què es 
troben és molt gran. 

 La proximitat física afavoreix la relació: Aquells municipis amb nuclis compactes, la 
proximitat física entre les persones grans que hi viuen és un element que afavoreix que es 
trobin, es relacionin i, per tant, afavoreix un envelliment més actiu i un major dinamisme.  

� La dispersió territorial dificulta les relacions: En aquells municipis on les distàncies 
són grans, bé perquè hi ha moltes masies i cases disseminades, bé perquè hi ha 
urbanitzacions i nuclis allunyats dels nuclis on hi ha els serveis i els espais de relació, les 
relacions són més difícils, estan molt vinculades a la capacitat de desplaçar-se i, per tant, 
faciliten situacions de més aïllament i, a vegades, també de solitud.  

� Promoure la vida a casa pot augmentar els casos de solitud no desitjada: Es fan 
molts esforços per intentar que les persones grans puguin viure el màxim de temps a casa 
seva, i això és positiu perquè n’afavoreix l’autonomia, però a la vegada pot provocar 
situacions de solitud no desitjada, per la qual cosa cal coordinar molt bé les polítiques de 
serveis socials amb les d’habitatge. 

� El deteriorament de l’estat físic provoca processos d’aïllament i solitud poc 
visibles: A mesura que les persones grans van perdent autonomia i van veient com les 
seves capacitats físiques minven, una part d’aquestes va reduint la seva vida social de 
manera progressiva i això pot evolucionar cap a situacions d’aïllament i solitud no 
desitjada, que a vegades costen de detectar. 

� Situacions d’aïllament a les residències: Viure en una residència, tot i que implica 
estar acompanyat d’altres persones, provoca situacions d’aïllament. El fet de deixar la 
pròpia casa i anar a viure a una residència moltes vegades suposa un trencament amb 
l’entorn de la persona i limita molt la seva relació amb la seva xarxa familiar, d’amistats, 
etc. Aquesta realitat s’ha vist agreujada pel context de pandèmia i ha provocat situacions 
de gran aïllament i solitud. 

 Hi ha entitats, com Càritas o Creu Roja, que quan no hi ha xarxa familiar, veïnal o de 
voluntariat poden donar resposta a demandes puntuals. 

 Bona dotació de casals i equipaments cívics: Hi ha casals o espais similars a la 
majoria de pobles i aquests, en general, són força actius i organitzen moltes activitats. 
Moltes vegades si no hi va més gent en bona part és per la dificultat de desplaçament 
abans comentada. 

 Els casals o equipaments són espais de dinamització cívica: En aquells llocs on hi 
ha aquests equipaments importants a nivell relacional les persones grans estan més activa 
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i això també repercuteix en que tinguin més capacitat per expressar demandes i per 
aconseguir que es facin més coses adreçades a elles.  

 Bona dotació d’espais públics per passejar i trobar-se: Més enllà dels equipaments, 
la majoria de pobles tenen espais verds, places i parcs tant per passejar com per trobar-se 
i relacionar-se. Un espai de socialització important a molts pobles és el bar, on s’hi troba la 
gent gran per parlar o jugar a cartes. Un altre punt d’oci en pobles petits son els horts, ja 
que gairebé tots els homes grans de pobles petits tenen un terreny particular o cedit per 
fer-hi hort. 

� Reducció de les activitats per la pandèmia: El context de pandèmia i les restriccions 
a les activitats presencials han suposat una reducció conjuntural però molt important de les 
activitats. Tot i que algunes s’han passat a format digital, hi ha una demanda important 
d’anar recuperant l’oferta d’activitats presencials. 

 Oferta creixent d’activitats per a gent gran: En general, exceptuant el parèntesi 
comentat que ha suposat la pandèmia, la tendència era anar augmentant de mica en mica i 
diversificant l’oferta. No obstant, hi ha pobles més rurals on el lleure encara se centra molt 
en activitats més de tota la vida com els jocs de taula i on costa més que les persones 
grans responguin a les noves activitats que es proposen. 

� Tendència a què tot el que es fa per a gent gran ha de ser gratuït. El problema 
d’aquesta lògica de programar només activitats gratuïtes és que es crea un hàbit i quan es 
proposen activitats de pagament, tant si s’ho poden permetre com si no, els costa molt fer-
ho. 

� No es promou gaire la participació de les persones grans en la programació 
d’activitats per a elles: Es percep que la gent gran no compta gaire a l’hora de programar 
activitats, ni a l’hora de participar en espais de participació com comissions de festes, etc. 
No se’ls pregunta gaire què volen ni es promou que s’autogestionin i facin programacions, 
sinó que se’ls dona tot molt fet i, a vegades, això fa que se’ls acabi oferint un mica sempre 
el mateix.  

� Manca d’activitats intergeneracionals: També hi ha tendència a fer-ho tot molt 
sectorialitzat per edats, i es fan molt poques activitats intergeneracionals. Però dit això, a 
vegades els espais i activitats intergeneracionals, a la pràctica, no acaben d’agradar i hi ha 
suspicàcies i reticències a l’hora d’ajuntar diferents perfils. Un exemple són els casals 
cívics, que en el procés de redefinició i obertura a altres col·lectius han trobat força 
reticències per part de persones grans que en certa mesura s’havien “apropiat” d’aquests 
espais. 

� La manca de professionals amb formació específica limita l’oferta d’activitats: Les 
especificitats d’edat i de salut del col·lectiu requereixen una formació per part dels 
professionals que hi treballen i uns recursos que a vegades no es disposen, i això dificulta 
organitzar activitats en aquest àmbit. Un exemple d’això poden ser les activitats d’esport o 
de “manteniment” a la piscina (aquagym...), que quan els professionals tenen formació es 
poden fer, però quan manca aquesta capacitació professional no es poden fer i això 
incideix en la diversitat de l’oferta existent. 

� Les persones grans no són un col·lectiu homogeni: Això cal tenir-ho en compte a 
l’hora de pensar els espais i les activitats. La mentalitat no és la mateixa entre les diferents 
franges d’edat, ni els interessos tampoc. Hi ha, per exemple, una diferència important entre 
els menors i majors de 75 anys. Entre les diferents generacions de gent gran a vegades 
també els costa relacionar-se, perquè els més joves no se senten “grans”. En ocasions, en 
espais de gent gran poden estar-hi englobats pares i fills i, per tant, són dues generacions 
diferents que a molts efectes són considerades com un mateix perfil. 
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� Els noms dels espais poden ser una barrera per a la participació dels perfils més 
joves de gent gran: Els casals d’avis, pel nom i pel concepte, a vegades són una barrera 
perquè hi ha gent més jove que no se senten “avis” i per tant no hi volen anar. Per tant, cal 
tenir en compte que hi ha persones d’entre 55 i 65 o fins i tot 70 anys, que no 
s’autorreconeixen com a “persones grans” i per això no volen participar dels espais i 
activitats adreçades a “persones grans”. 

 Bona oferta i bona valoració dels Espais Activa’t per a l’envelliment actiu:  

 Aposta important del COSS pels espais de la xarxa Activa’t. Més enllà d’oferir 
activitats, es posa el focus en la dinàmica dels grups, en com es gestionen els 
espais per donar resposta a les diversitat de perfils i de necessitats que hi ha. 

 L’objectiu és anar estenent la xarxa a la resta de municipis: Actualment  només 
s’arriba a una desena de municipis, però si més municipis hi creuen i hi posen 
recursos es podrà créixer i arribar a més pobles i més gent. 

 Espais de detecció de necessitats: Més enllà de les activitats i del vessant 
relacional, els espais Activa’t compleixen una important funció com a radar per 
detectar situacions que puguin sorgir. Aquest treball en xarxa s’intenta potenciar 
entre els professionals. 

 Vocació intergeneracional: Els espais Activa’t destaquen la importància d’abordar 
la dimensió intergeneracional, i no només treballar amb lògica de diferents edats 
per separat.  

 

 

Espai Activa’t 

 

 Efecte multiplicador dels Espais Activa’t amb altres espais de gent gran: En 
aquells municipis on ja hi havia espais de gent gran (com casals de gent gran, casals 
cívics, etc.) o ve entitats de gent gran funcionant, la presència dels Espais Activa’t ha tingut 
un efecte multiplicador que ha generat un gran dinamisme i ha potenciat de manera 
important les activitats i la vida social de les persones grans.  

� El fet de viure a casa o en una residència és un factor clau a l’hora de pensar les 
activitats per a les persones grans: El lloc de residència és un factor clau que implica 
una diferència molt gran en les activitats i les estratègies que s’adrecen a uns i altres. Per 
tant, les activitats adreçades a les persones grans haurien de pensar-se per atendre 
adequadament aquestes dues realitats de manera diferenciada.   
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Bisaura 

� Hi ha importants segments de persones grans que no participen, i els que ho fan són 
sempre els mateixos. 

 Hi ha una voluntat important per part dels ajuntaments d’incentivar que la gent gran 
participi en activitats, tallers, xerrades... 

Cabrerès 

 La gent es coneix molt i les relacions i la xarxa de veïnatge són potents. 

 Hi ha una presència molt important d’espais Activa’t i, per tant, d’espais relacionals i 
d’activitats per a les persones grans. 

Centre 

 Bona dotació d’espais de relació i d’activitats. 

� Hi ha poca xarxa veïnal de suport per atendre a les persones que estan i se senten, més 
soles. Caldria promoure el voluntariat per aquestes tasques. 

Lluçanès 

 Les xarxes veïnals de suport i ajuda mútua són molt potents. 

� Alguns pobles tenen espais i força oferta d’activitats, però altres en canvi en tenen molt 
poca. 

� Tot i la bona autoorganització veïnal, la manca de presència policial i diversos episodis 
de robatoris han fet que s’hagi perdut una mica la sensació de seguretat que abans hi 
havia. 

Roda de Ter 

 La xarxa veïnal funciona molt bé per a la gent “de tota la vida”.  

� Però a la gent que ha vingut a viure més tard al municipi els costa molt més entrar-hi i, 
per tant, no tenen accés a aquest recurs de veïnat tan important. 

Vall del Ges 

 La gent es coneix molt i les relacions i la xarxa de veïnatge funciona molt bé. 

Voltreganès 

 Xarxes veïnals i xarxes de voluntariat (Projecte Messaia) molt actives i molt potents. 

 

Propostes 

� Promoure, allà on encara no s’estigui fent, mecanismes per facilitar la participació 
de les persones grans en la programació i organització de les activitats per a elles. 

� Promoure la participació activa de les persones grans com a formadores, 
informadores, dinamitzadores, guies... en diferents activitats, per aportar el seu 
coneixement, la seva experiència vital i/o professional, etc. Aquesta participació es 
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podria canalitzar a través del voluntariat o, fins i tot, si en determinats casos calgués, 
promovent una remuneració compatible amb la pensió. 

� Tenir en compte la diversitat de perfils d’edat de la “gent gran” a l’hora de pensar 
els 

 espais, les activitats i la comunicació adreçada a les persones grans. 

� Buscar fórmules per aconseguir mobilitzar aquelles persones que es queden a 
casa, molts cops soles, i que no estan motivades per fer les activitats que se’ls 
proposen.  

� Augmentar la xarxa Activa’t i els seus dinamitzadors/es i tècnics/ques per arribar a 
més pobles i a més persones. 

� En aquells pobles on no es pugui disposar de locals ni d’espais per reunir-se i fer 
activitats, promoure l’autoorganització per trobar-se a les pròpies cases. 

� Estudiar si és preferible un model d’espais i activitats més mancomunat i 
concentrat en pocs llocs, que permet tenir més quòrum per fer més activitats però 
alhora augmenta les necessitats de desplaçament; o si bé és millor fer una oferta 
d’escala més petita i més repartida en els diferents nuclis, que serà més limitada en 
les activitats que pot oferir però que en facilitarà l’accés. 

� Adaptar les solucions als diferents contextos i no replicar directament models que 
funcionen a Vic i a altres ciutats més grans però molts diferents a molts nivells 
(recursos, població...) 

� Buscar recursos i articular solucions a escala supramunicipal, sigui a nivell 
comarcal, provincial o català, per donar respostes que els municipis, molts de 
grandària molt petita, no tenen capacitat per donar. 

� Els espais i activitats de gent gran són actualment força homogenis a nivell de 
l’origen de les persones, però cada cop aquesta diversitat d’origen serà més 
important i caldrà adaptar-se a aquest nou escenari. 

� Promoure formació específica en “gent gran” per a tècnics/que i professionals que 
treballen, o que podrien arribar a treballar, amb el col·lectiu, per poder augmentar i 
diversificar l’oferta d’activitats. 

� Promoure visites a museus i altres equipaments i elements d’interès de l’oferta 
cultural, natural, esportiva... en col·laboració amb la xarxa Activa’t. 
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Comunicació i informació 

 

 El boca-orella és un dels canals més efectius entre les persones grans: A nivell 
d’informació sobre el què passa als municipis, activitats, notícies, etc. el boca-orella és un 
dels principals canals de les persones grans per passar-se informació rellevant. 

 Bona connexió general dels municipis a internet: En general, els municipis estan 
ben connectats a nivell d’infraestructura d’accés a internet, la qual cosa facilita molt l’ús 
tant de canals informatius digitals “formals” (newsletters, butlletins electrònics, xarxes 
socials...) com de canals informals autoorganitzats pels veïns i veïnes (principalment grups 
de whatsapp). 

 Whatsapp és un canals informatiu clau en molts municipis: Molts ajuntaments han 
creat grups de whatsapp per informar als veïns i veïnes, i també ho han fet altres serveis 
com casals, espais Activa’t, etc. 

 Superació de reticències en l’ús d’eines TIC i millora de les competències digitals: 
El context de pandèmia ha produït que moltes persones grans s’hagin vist gairebé 
“obligades” a utilitzar les TIC com una eina bàsica de relació i de comunicació i això ha 
permès superar motles de les reticències que tenien. Això ha suposat una millora molt 
important en el nivell de competències digitals de moltes persones grans (mòbil, ordinador, 
correu electrònic, etc.) i ha fet que actualment una àmplia majoria de les persones grans 
tinguin whatsapp i altres eines. 

 Consolidació de canals online “descoberts” durant la pandèmia: Durant els 
moments de més restriccions de la pandèmia es va recórrer a eines digitals de 
videoconferència, xats, etc. per mantenir el contacte amb les persones grans. Aquests, en 
general,  han funcionant molt bé entre les persones grans i, més enllà d’aquell context 
concret, s’han acabat integrant en molts municipis com un mecanisme més per promoure 
la comunicació i la relació de les persones grans. 

� Per a les persones grans amb poques competències digitals els mecanismes no 
digitals són essencials: Tot i que hi ha moltes persones grans amb bones competències, 
cal tenir en compte que moltes altres encara no les dominen i això els crea moltes 
dificultats en el dia a dia. Per tant, cal no deixar de banda ni substituir totalment els 
mecanismes “no digitals” perquè per a aquests perfils segueixen sent els únics vàlids. 

� La bretxa digital s’accentua en les edats més avançades: Dins del que seria el 
col·lectiu de les persones grans, el factor edat és clau en relació a la bretxa digital. Les 
persones d’edats més joves estan prou ben connectats als canals digitals i saben utilitzar-
los per informar-se, comunicar-se, etc. Però les persones d’edat més avançada pateixen 
molt més la bretxa digital i tenen moltes més dificultats per mantenir-se informades i 
connectades. 

� La digitalització de tràmits és una barrera important per a les persones grans:  

 Necessitat d’unes elevades competències digitals: La realització de tràmits 
digitals exigeix un nivell de competències digitals molt superior al que es necessita 
per fer altres coses més bàsiques com utilitzar el telèfon mòbil o whatsapp, i moltes 
persones grans no tenen aquest nivell de competència.  
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 Tramitació on line com a canal principal: El fet que alguns tràmits que abans es 
podien fer de diverses maneres (presencial, telefònica, digital) ara s’hagin de fer 
principalment, i a vegades exclusivament, de manera digital fa que motles 
persones grans es vegin “obligades” a fer uns tràmits on line que els costa molt de 
fer o que directament no saben fer i que són molt importants en el seu dia a dia, 
com gestionar una visita mèdica o fer gestions bancàries.  

 Dependència de terceres persones per fer els tràmits: Aquestes dificultats per 
fer els tràmits on line moltes vegades els fa dependents d’altres persones que els 
pugin ajudar, siguin familiars, amics, veïns, etc.  

 Dependència de recursos tecnològics: A més, els tràmits on line obliguen les 
persones grans a disposar de dispositius tecnològics per poder fer les accions 
(mòbil, ordinador...) i de tenir una bona cobertura d’accés a la xarxa, que en 
algunes zones i entorns aïllats no sempre es tenen.  

 Vulneració de la privacitat: La dependència de terceres persones per a la 
realització de tràmits on line també té un impacte important en la seva privacitat en 
temes tant importants com la salut o les dades bancàries. 

 

Centre 

 Bona cobertura informativa (butlletins, newsletter, whatsapp...). 

� Importants problemes de cobertura mòbil i d’internet a Sant Julià, amb repercussions, 
per exemple, en el servei de teleassistència. 

Lluçanès 

� Importants problemes de cobertura d’internet que incideix, per exemple, en l’accés a la 
informació on line o en l’ús dels datàfons per part de comerciants. 

 Whatsapp és una eina clau de comunicació, tant amb l’ajuntament (informació 
unidireccional) com entre veïns (grups per a diferents temàtiques). 

 

Propostes 

� Les persones grans haurien de ser un públic objectiu específic de la informació 
institucional (i també privada) la qual cosa implica adaptar els canals, els missatges i 
els formats a les seves necessitats. 

� Incorporar la visió de les persones grans com a subjectes actius de les estratègies 
d’informació, comunicació, participació, etc. i no només com a receptors passius. 

� Fer més formació per capacitar a nivell digital, tant a nivell d’ús d’eines bàsiques 
(whatsapp, xarxes socials, ús telèfon mòbil, videoconferències) com de tràmits on 
line. 

� Fer formació i pedagogia per promoure el bon ús dels grups de whatsapp, com 
una de les eines fonamentals de comunicació de les persones grans, per evitar que 
acabin sent poc útils i la gent n’acabi sortint. 
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Serveis Socials 

 

� Manca de places públiques de centres de dia: Els centres públics, que depenen del 
COSS, són pocs i, per tant, hi ha una manca de places públiques. Per complementar-ho hi 
ha els centres privats i també cal tenir en compte la tasca que es fa a través dels espais 
Activa’t dels eixos 2 i 3. 

� Manca d’alternatives quan l’estat de salut de la persona no li permet estar als 
espais Activa’t i no hi ha centre de dia: Hi ha persones que a mesura que es fan grans 
pateixen un deteriorament físic que ja no s’adiu amb el tipus d’activitat que se’ls ofereix als 
espais Activa’t o altres espais similars, però que tampoc és tan gran com per recomanar 
l’ingrés en una residència. Quan això passa, si no hi ha centres de dia disponibles on 
adreçar-los, no hi ha recursos adequats per a aquests perfils i queden desatesos. 

� Manca de places públiques de residència: Tot i que a nivell comarcal la ràtio de 
cobertura és bastant correcta, manquen places públiques per atendre les necessitats de 
les persones grans que no tenen prou recursos econòmics per poder accedir a les 
privades. 

 Voluntat d’oferir serveis residencials a l’entorn del municipi on viuen les persones 
grans: La gent gran, si pot, prefereix quedar-se en el seu entorn i no haver de marxar del 
propi nucli o municipi. Per això, els ajuntaments treballen per mantenir-los arrelats 
socialment, prop de la família i dels veïns, i aquells amb més recursos i capacitat estan fent 
residències públiques.   

� La manca de serveis residencials propers en molts municipis obliga a desplaçar-
se a municipis més grans: Quan no hi ha centres residencials de proximitat, la gent gran 
que necessita aquesta opció ha d’anar a les grans residències que hi ha a municipis més 
grans com Vic o Manlleu, amb el desarrelament que això comporta. 

� Les distàncies i l’aïllament són un factor discriminant en relació a l’atenció 
rebuda: Amb relació a la llei de dependència, al SAD, etc. en teoria tothom té els mateixos 
drets objectius, però, les distàncies i la disseminació de nuclis i masos dificulten més la 
valoració i l’accés per part de les professionals (elevat cost i temps per fer els 
desplaçaments) i, a la pràctica, hi acaben accedint menys persones d’aquestes poblacions 
més aïllades, o reben serveis amb menys freqüència que les que viuen en nuclis més 
grans i més ben comunicats.  

� La lentitud de processos i tràmits de la Generalitat alenteix el procés d’atenció a la 
dependència: L’atenció a la dependència es fa amb gestió comarcal des del COSS. Els 
aplicatius comarcals funcionen molt bé i faciliten molt la tasca als tècnics però a nivell de 
gestió el que depèn de Generalitat, a vegades, és més llarg i laboriós. En l’entrada de 
casos s’és molt àgil però la lentitud d’alguns processos i tràmits de la Generalitat alenteix el 
procés i, en alguns casos, gairebé el desvirtua perquè l’atenció a la dependència hauria de 
ser àgil i ràpida per respondre a les situacions de necessitat quan es detecten. Actualment 
el termini entre sol·licitud i valoració és d’uns 9 mesos, i en total pot passar gairebé 1 any. 
Antigament, era molt més àgil. 

 “Avançament” de la prestació de SAD per pal·liar la lentitud del procés de 
valoració: A nivell del SAD, des del COSS es fa un esforç per donar el servei el més aviat 



73 

 

possible tot i que el procés formal no estigui resolt, donat que la necessitat existeix i 
l’espera en la resposta suposa un perjudici important per a les persones que ho necessiten. 

� Excessiva lentitud en el cobrament de la prestació per persona cuidadora: També 
en relació a l’atenció a la dependència, la lentitud en el cobrament de la prestació de 
persona cuidadora, condicionada per la normativa vigent, que pot arribar a trigar un any, fa 
que la persona o la família hagin de fer front durant molts mesos al pagament de la 
persona cuidadora, i quan aquesta no disposa dels diners suficients per fer-ho la situació 
es complica molt. En aquest cas, mentre el marc normatiu sigui el que és hi ha poca 
capacitat d’intervenció en el l’agilitació del procés. 

 Molt bon servei de SAD a nivell de població coberta però millorable a nivell 
d’intensitat de l’atenció: Des del SAD s’atén a tothom, no hi ha llista d’espera. Això fa que 
hi hagi molta gent atesa, molta cobertura de persones, però la intensitat d’aquesta atenció 
no és sempre tan gran com es voldria.  

� Dificultat d’extensió del SAD per manca de professionals disponibles: Actualment 
hi ha una demanda important de servei que no es pot atendre perquè no es troben 
professionals que vulguin i puguin cobrir aquests llocs de treball. 

� Necessitat de millorar la coordinació i optimització dels recursos d’atenció al 
domicili de diferents serveis: La diversitat d’agents que intervenen en un domicili és molt 
gran. L’atenció sociosanitària clàssica on hi havia sessions “multiprofessionals” s’ha 
traslladat ara al domicili. El repte és que en el domicili les professionals estan 
deslocalitzades (quan abans compartien espai físic) i el fet que siguin d’àmbits diferents 
també dificulta la coordinació.  

 Bona valoració del servei de teleassistència: El servei de teleassistència dona una 
sensació de seguretat a les persones grans que el tenen perquè saben que estaran ben 
ateses en cas d’urgència. Això és un element molt important que dona qualitat de vida a les 
persones grans perquè els aporta tranquil·litat en la seva vida quotidiana. 

 La formació i especialització de les treballadores socials dels SSB han millorat 
l’atenció: Hi ha hagut una aposta per fer formació d’especialització de treballadors socials 
de serveis socials bàsics que atenen persones grans i amb dependència, que ha funcionat 
molt bé i ha augmentat la demanda de serveis. S’ha promogut una unitat de criteri i d’acció 
i s’ha millorat molt l’atenció i el servei, tant quantitativament com qualitativament.  

� Desconeixement dels serveis socials: La ciutadania, en general, no coneix massa els 
serveis socials. A més, encara hi ha una visió molt de “beneficència” i per tant poden 
haver-hi reticències o persones que no els perceben com un servei per a ells, persones 
que no se senten interpel·lades pels serveis socials. La gent quan té un refredat sap on 
anar, quan té un problema de serveis socials no sap on adreçar-se o el que coneix no 
pensa que sigui “per a ells”. 

� Existència de perfils de persones grans molt vulnerables: Tot i que actualment hi ha 
moltes persones grans amb estalvis, amb habitatge de propietat, amb xarxa familiar, etc. 
també n’hi ha moltes que estan molt empobrides, aïllades i en situacions de molta 
vulnerabilitat. 

� El cost i la dificultat d’accés a alguns serveis limita la capacitat de prescripció 
social: A vegades les activitats que es voldrien prescriure són cares o estan molt 
allunyades del lloc de residència de la persona i això fa que siguin poc accessibles i no 
s’acabin prescrivint. Caldria posar recursos per millorar l’accessibilitat tant econòmica 
(capacitat adquisitiva/cost activitat) com de desplaçament (transport públic, proximitat del 
servei). 
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Lluçanès 

� La dispersió dificulta molt l’accés diari a serveis com el centre de dia o el SAD i 
persones grans es veuen “obligades” a acabar anant a una residència per estar ben 
ateses. 

Roda de Ter 

 Molt bona dotació de serveis (casal d’avis, residència, centre de dia, teleassistència...). 

� Manca de voluntariat per promoure acompanyaments, passejar, etc. i dificultats per 
articular aquest voluntariat. 

Voltreganès 

 Molt bona cobertura de serveis. 

 

Propostes 

� Treballar per contribuir a agilitar els processos de valoració i acceptació de la 
prestació d’atenció a la dependència que depenen de la Generalitat perquè la 
“lentitud” en la resolució suposa un perjudici important per a la qualitat de vida de les 
persones que tenen una situació de necessitat i estan a l’espera de rebre l’atenció. 

� Incorporar recursos i millores al model de SAD per ampliar la intensitat de l’atenció 
(la mitjana d’hores per persona). 

� Millorar la coordinació entre equips i professionals multidisciplinaris d’atenció 
domiciliària per optimitzar recursos i visites (evitar duplicitats, estalviar visites, 
compartir informació...). 

� Fer projeccions d’escenaris de futur en relació a variables com el nombre i 
característiques de les persones grans, l’evolució de la capacitat econòmica, etc. per 
anar planificant i dimensionant els serveis d’atenció a les necessitats futures, 
especialment si els escenaris són menys favorables que els actuals. 

� Establir mecanismes de coordinació entre Salut i Serveis Socials per potenciar la 
prescripció social. 

� Més enllà de l’àmbit de salut i serveis socials, promoure un millor coneixement de 
la diversitat de recursos i activitats existents al territori per part dels diferents 
professionals per poder informar i “prescriure” millor sobre tot allò que la comarca 
ofereix per a les persones grans.  

� Reforçar la informació i difusió per donar a conèixer els espais i serveis de la xarxa 
Activa’t tant a la població general (whatsapp, butlletins, cartells, sessions 
informatives) com a aquells serveis que en poden ser-ne prescriptors (CAP...). 

� Promoure menjadors on anar a menjar bé i a un preu econòmic, la qual cosa 
permetria una millora tant a nivell nutricional, com econòmic i relacional. Per fer-ho 
possible una opció seria adaptar, on es pugui, sales als casals com a menjadors, etc. 

� Pensar quin recurs es pot oferir a les persones que comencen a patir un cert 
deteriorament i que ja no tenen prou autonomia per anar a un espai Activa’t o similar, 
però no tenen accés a un centre de dia i no estan tampoc per anar a una residència. 
� Fer un programa d’acció a 3/5 anys vista per resoldre la manca d’oferta de 
professionals d’atenció domiciliària i que permeti ampliar el SAD i donar resposta a la 
demanda existent al territori. 
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Salut 

 

� La distància i la dispersió urbana són un factor discriminant en relació a l’atenció 
rebuda: Tot i l’important esforç que es fa des dels serveis de Salut de mobilitat pel territori 
per ser accessibles i per atendre a tothom, hi ha diferències entre municipis més pròxims, 
on per exemple la infermera hi va més, i municipis més aïllats, on la infermera hi pot anar 
menys perquè és lluny i cada visita requereix de molt més temps de desplaçament. En 
aquest segon cas, donada la dificultat d’accés de les professionals, una part de l’atenció 
l’acaba donant la família, quan n’hi ha, la qual cosa suposa una càrrega per a aquestes. 

 Molt bona coordinació de serveis socials amb els centres hospitalaris: La relació 
amb els hospitals és molt bona (tant d’aguts com sociosanitaris, salut mental, etc.). 

� Reducció dels serveis sanitaris a causa del context Covid: El context de pandèmia  
ha suposat, especialment en els pobles petits, una reducció en els dies de visita, en els 
controls preventius periòdics i en les facilitats d’accés a l’atenció mèdica, tot i que poc a 
poc s’intenta anar recuperant. 

 Adaptació del model d’atenció per potenciar la visita a demanda per davant de la 
presència rotatòria als consultoris: S’ha passat, en alguns casos, de fer un torn rotatori 
en diversos consultoris, a un model de visita a demanda en el què el servei és més 
immediat i s’eviten desplaçaments als consultoris. En funció de les necessitats de les 
persones usuàries es fa l’atenció per un d’aquests 3 canals:  

1) per telèfon (com a eina de cribratge). 

2) si no, es pregunta si poden anar al CAP i es fa la visita al consultori. 

3) si no es poden desplaçar, es fa la vista a domicili. 

 “Racionalització” de la demanda en el context Covid: En el lapse de temps que no 
es podia anar als consultoris, sembla que s’ha produït un ajust més acurat a les necessitats 
en la demanda d’atenció sanitària per part de les persones usuàries. En paral·lel, s’ha sigut 
més exhaustiu a l’hora de programar per identificar millor les necessitats i això ha permès 
ajustar millor la tipologia d’atenció (telefònica, consultori, domiciliar). 

� Percepció de les persones grans de que l’accés als serveis sanitaris és ara menys 
fàcil: Tot i el canvi de model d’atenció i el reforç important de l’atenció telefònica, la 
introducció de les noves tecnologies per a l’accés a l’atenció mèdica, (concertació de cites, 
visites no presencials, etc.), juntament amb la necessitat de gestionar cites prèvies, i 
l’increment dels desplaçaments obligats són factors que fan que per a les persones grans 
sigui menys còmode i menys senzill accedir als serveis mèdics. 

� Manca d’activitats per treballar la força muscular: Es percep com a molt necessari el 
foment d’activitats per fer treball de força muscular, pensades especialment per a dones 
que a partir dels 50 perden massa muscular i moltes no saben on anar per treballar-ho bé. 
Aquest entrenament de força és important perquè ajuda també a nivell de mobilitat, a la 
capacitat per pujar les escales, carregar pes, etc. i per tant facilitaria allarga la seva 
autonomia personal. Moltes persones grans es creuen que aquesta pèrdua de força no es 
pot revertir, però sí que es pot treballar. 
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Lluçanès 

� En relació al PADES per les persones que està a l’última etapa, el servei està molt 
allunyat del territori i es deriven aquestes funcions especialitzades al CAP. 

Roda de Ter 

 Bona dotació i proximitat de serveis sanitaris. 

 

Propostes 

� Recuperar els horaris d’atenció als CAPs i consultoris i els serveis sanitaris que es 
prestaven abans de la pandèmia. 

� Promoure activitats per treballar la força muscular, i aprofitar l’experiència del 
municipi com Gurb com a experiència de referència. 

� Aprofitar l’experiència, les dinàmiques i les estructures de la campanya per 
combatre l’obesitat infantil “Fes-ho bé”, per promoure activitats d’hàbits saludables 
per a persones grans. 
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Accés a serveis privats 

 

� La reducció de l’atenció presencial a les entitats bancàries en dificulta molt 
l’accés a les persones grans: La tendència de les entitats bancàries de tancar oficines o 
reduir els dies i horaris d’atenció, per cada cop fer més atenció on line, no enviar les 
factures en paper ni la informació bancària per correu, derivar molts tràmits als caixers 
automàtics, cobrar per gestions en cas que no sàpiguen fer-les de manera autònoma pel 
caixer, etc. suposa una discriminació important per a les persones grans que tenen moltes 
més dificultats per fer tràmits quotidians. A més, s’assenyala que aquesta tendència no és 
conjuntural sinó que respon a directrius de les entitats bancàries, la qual cosa fa pensar 
que el nou model de serveis bancaris de cara al futur va en aquesta línia de digitalització i 
reducció de l’atenció personal.  

 Presència de petit comerç de proximitat: La majoria de pobles tenen una petita botiga 
de compra quotidiana al poble que, tot i que potser són més cares que altres comerços 
més grans, donen un servei de proximitat i una confiança en l’atenció que per a les 
persones grans és important a l’hora de pagar, de rebre el canvi, etc. A més, en alguns 
casos, aquests comerços han fet un esforç d’adaptació per portar les comandes a domicili 
durant la pandèmia, etc. 

 Funció de detecció del comerç de proximitat: Els comerços de proximitat, les 
farmàcies, etc. són també “radars” importants i quan a una persona habitual no la veuen 
durant uns dies poden avisar la família o l’ajuntament, fent una funció de detecció de 
problemàtiques. 

� El comerç de proximitat té limitacions en l’oferta de productes de primera 
necessitat: Tot i que en molts petits comerços de proximitat els queviures o la carn en 
general estan força garantits, hi ha altres productes de primera necessitat (peix, aliments 
per a persones amb intoleràncies..) o altres com productes de ferreteria, neteja, llibreria, 
òptica, etc. que no s’ofereixen i això obliga al desplaçament a establiments més grans o a 
la dependència de la xarxa familiar o veïnal. 

 Els serveis de farmàcia estan, en general, força garantits a tot el territori, tot i que 
encara hi ha nuclis que no disposen de farmàcia o farmaciola o ho fan només amb uns 
horaris molt restringits.  

� Es detecten “estafes” a persones grans: Hi ha, per exemple, situacions de persones 
que truquen a persones grans dient que són de salut i els “col·loquen” material més car o 
que no necessiten, o situacions en què fan visites als domicilis i pressionen perquè comprin 
productes que no necessiten, etc. 

 

Cabrerès 

� Mancances importants en el servei de farmàcia (nuclis de l’Esquirol, Tavertet, Rupit...). 

 A l’Esquirol s’ha articulat una xarxa de veïns que de manera voluntària recullen i porten 
setmanalment medicaments per a crònics, etc.  

� En alguns municipis amb més turisme el comerç local està molt orientat al turisme i no 
s’adequa a les necessitats de la gent de poble. 
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Centre 

 Bona dotació comercial i de serveis. 

Lluçanès 

� Algun municipi no té cap tipus d’oferta comercial (L’Alou). 

� Mancances importants en el servei de farmàcia. 

Roda de Ter 

 Bona dotació comercial i de serveis. 

� Moltes persones grans que treballàvem al sector tèxtil tenen pensions molt baixes en 
relació al cost de vida del poble. 

Voltreganès 

 Orís ofereix alguns serveis no habituals que faciliten el dia a dia als seus habitants i 
especialment a les persones grans i amb més necessitats (taxi municipal per fer 
determinats desplaçaments...). 

 

Propostes 

� Promoure àpats a domicili per garantir una bona alimentació a un preu assequible. 
Actualment ho ofereixen únicament serveis privats i el preu, a vegades, no és 
assumible per determinades persones, sobre tot amb pensions baixes. Caldria 
preveure o bé la creació d’algun servei propi o bé establir algun sistema de beques o 
ajudes per accedir als serveis privats en casos de necessitat. 

� Promoure accions institucionals de pressió per garantir uns serveis bancaris a 
l’accés de tothom, en línia amb la iniciativa impulsada pel Consell Comarcal del 
Bages en la que el Consell Comarcal d’Osona es va adherir. 

� Fer formació des dels casals, espais Activa’t, etc. sobre com fer tràmits als bancs. 
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4. Pla de treball 
 

A partir de l’anàlisi de la situació actual de les persones grans en els municipis objectes 

d’estudi, que ha permès detectar les necessitats, les demandes i les oportunitats existents, 

s’ha estructurat un pla de treball que s’organitza en 5 eixos de treball, 17 objectius i 53 

accions. 

 

Per cada un dels eixos de treball s’ha prioritzat i desenvolupat la fitxa d’una de les accions, 

per tal de facilitar el desplegament d’aquesta, així com el seu ús com a model per tal de 

seguir desenvolupant les accions recollides en aquest document. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Crear la infraestructura que permeti que les persones 

grans puguin moure’s de manera autònoma, 

còmodament i segura pel seu territori i accedir als 

diferents serveis, recursos i espais de relació quotidians
Eix 1

• Promoure que les persones grans puguin viure a casa 

en condicions adequades i quan això no sigui possible, 

oferir les opcions residencials adequadesEix 2
• Promoure els espais, les activitats i els canals de

relació que fomentin la participació activa de les

persones grans en la vida social i que evitin els

processos d’aïllament i solitud no desitjada
Eix 3

• Treballar per tal que els processos de digitalització no

limitin l’accés de les persones grans tant als

mecanismes d’informació i comunicació com als serveis

bàsics
Eix 4

• Vetllar pel benestar de les persones grans, atenent a

les seves necessitats materials i promovent la salut

física, mental i emocionalEix 5
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4.1. Els objectius del Pla de treball 

Cadascun dels 5 eixos de treball estableixen uns objectius a assolir i unes actuacions per 

fer-ho possible. 

EIX 1: Crear la infraestructura que permeti que les persones grans puguin moure’s de 
manera autònoma, còmode i segura pel seu territori i accedir als diferents serveis, recursos 
i espais de relació quotidians 

 O1. Optimitzar la xarxa de transport públic de línia. 
 O2. Explorar fórmules de transport a demanda, d’iniciativa pública, privada o social. 
 O3. Incorporar la mirada d’edat en el disseny i manteniment de l’espai públic.  

EIX 2:  Promoure que les persones grans puguin viure a casa en condicions adequades i 
quan això no sigui possible oferir les opcions residencials adequades 

 O4. Augmentar els programes i serveis de suport a l’adaptació i rehabilitació 
d’habitatges per facilitar que les persones grans es puguin quedar a casa. 

 O5. Promoure una oferta d’habitatge adequada per als diferents perfils de  
persones grans: habitatge públic i privat, pisos tutelats i residències. 

EIX 3: Promoure els espais, les activitats i els canals de relació que fomentin la participació 
activa de les persones grans en la vida social i que evitin els processos d’aïllament i solitud 
no desitjada 

 O6. Potenciar estratègies de detecció, atenció i activació que afavoreixen la 
socialització de les persones grans i eviten el seu aïllament. 

 O7. Incorporar la diversitat de perfils d’edat i funcionals de la “gent gran” com a 
criteri en el disseny dels espais i les activitats. 

 O8. Promoure la participació de les persones grans amb un paper actiu en la 
programació i organització d’activitats i en decisions que afecten la seva vida. 

EIX 4: Treballar per tal que els processos de digitalització no limitin l’accés de les persones 
grans tant als mecanismes d’informació i comunicació com als serveis bàsics 

 O9. Incorporar les persones grans com un públic específic de la informació 
institucional (i també privada) i adaptar les estratègies i canals a aquest criteri. 

 O10. Promoure la formació i capacitació digital de les persones grans. 
 O11. Articular les mesures de pressió i de redisseny de processos administratius 

per facilitar l’atenció presencial a les persones grans que tinguin dificultats en 
l’accés digital. 

EIX 5: Vetllar pel benestar de les persones grans, atenent a les seves necessitats materials 
i promovent la salut física, mental i emocional 

 O12. Redissenyar l’atenció domiciliària amb visió de serveis integrats (SAED). 
 O13. Agilitar els processos associats a la dependència i preveure mecanismes per 

pal·liar els inconvenients que provoca la lentitud procedimental. 
 O14. Ampliar l’oferta d’espais d’atenció i de suport a l’envelliment actiu. 
 O15. Seguir potenciant els serveis socials per donar resposta a les situacions de 

necessitats i vulnerabilitat i millorar la informació sobre quins serveis i prestacions 
s’ofereixen i com accedir-hi. 

 O16. Recuperar els espais d’atenció sanitària presencial d’abans de la pandèmia. 
 O17. Promoure els hàbits saludables entre les persones grans. 
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EIX 1: Crear la infraestructura que permeti que les persones grans puguin moure’s de manera autònoma, 
còmode i segura pel seu territori i accedir als diferents serveis, recursos i espais de relació quotidians. 

 

QUÈ S’HA DETECTAT? 
QUINS OBJECTIUS 

VOLEM TREBALLAR? 
QUINES ACCIONS FAREM PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS? 

 
El teixit territorial de pobles petits, alguns amb 
nuclis disseminats, genera una important mobilitat 
obligada per accedir a serveis bàsics. Al ser 
pobles petits, el transport públic no té prou massa 
crítica per ser sostenible i això provoca que l’oferta 
no atengui adequadament les necessitats de la 
població. 
 
Quan les persones grans no poden conduir, la 
insuficiència del transport públic limita molt la seva 
capacitat de desplaçament i això genera 
dependència de tercers i limita la seva 
autonomia. 
 
El model comarcal de mobilitat, articulat 
principalment a partir del vehicle particular, és poc 
sostenible tant a nivell social com ambiental, més 
encara en un context global de transició energètica 
i ecològica. 
 

 
O1. Optimitzar la xarxa 
de transport públic de 
línia. 
 
 

 

1.1.1. Crear un espai de treball comarcal que aglutini població i municipis 
per actuï com a lobby i reclamar millores en l’oferta del transport 
públic de línia. 

1.1.2. Fer una anàlisi de les necessitats de mobilitat per àmbits 
territorials. 

O2. Explorar fórmules 
de transport a 
demanda, d’iniciativa 
pública, privada o 
social. 
 

1.2.1. Impulsar taxis rurals a demanda en els pobles més aïllats. 
Promoure un conveni amb el servei de taxis de Vic per subvencionar la 
utilització dels seus vehicles per oferir transports a centres de dia de 
persones grans dels municipis de Santa Eugènia de Berga i Sant Julià 
de Vilatorta. 

1.2.2. Potenciar xarxes de voluntariat als municipis que permetin 
facilitar els acompanyaments i els desplaçament a persones grans. 
Promoure un servei de transport propi de la xarxa Activa’t per facilitar 
l’accés d’aquelles persones amb més dificultats per desplaçar-se als 
espais on es fan les activitats.  

1.2.3. Crear una xarxa de voluntaris per compartir vehicles i una app 
comarcal o una xarxa de whatsapp comarcal per facilitar la gestió 
d’aquesta xarxa i garantir unes condicions de seguretat per a les 
persones participants. 

1.2.4. Oferir transport col·lectiu per a sortides col·lectives a diferents 
elements i activitats de l’oferta cultural, patrimonial, natural, etc.  

1.2.5. Promoure l’actualització de l’estudi sobre necessitats i 
potencialitats del transport adaptat comarcal. 
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Es detecta una necessitat de millora de la 
qualitat, comoditat, accessibilitat i seguretat de 
l’espai públic, que condiciona la lliure circulació de 
les persones grans i la seva vida quotidiana. Això 
fa referència tant a la via pública, com als diferents 
equipaments i serveis dels municipis. 
 

 
O3. Incorporar la 
mirada d’edat en el 
disseny i manteniment 
de l’espai públic.  
 

 

1.3.1. Sensibilitzar sobre la importància de desenvolupar plans 
d’accessibilitat municipals i donar suport als municipis que vulguin 
desplegar-los. Fer programes de millora de l’accessibilitat de la via 
pública: atenció especial a voreres, abaixadors i guals, prioritàriament 
en els itineraris pròxims a espais de referència de les persones grans. 

1.3.2. Millorar l’enllumenat públic. 

1.3.3. Incorporar elements reductors de la velocitat en aquells punts 
crítics. 

1.3.4. Millorar i adaptar la senyalització per a les persones grans.  

1.3.5. Promoure camins segurs per caminar. 

1.3.6. Prioritzar la millora de l’accessibilitat dels equipaments públics 
que encara presenten barreres arquitectòniques. 
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Acció  1.2.2 Potenciar xarxes de voluntariat als municipis que permetin facilitar els acompanyaments i els desplaçament a persones grans.  

 Eix estratègic 
1. Crear la infraestructura que permeti que les persones grans puguin moure’s de manera autònoma, còmode i segura pel 
seu territori i accedir als diferents serveis, recursos i espais de relació quotidians. 

 
Objectiu Explorar formules de transport a demanda, d’iniciativa pública, privada o social 

 
Descripció 

Promoure un servei de transport a partir d’una xarxa de voluntariat compartint vehicle i desplaçaments. 
Aquesta proposta vol arribar a totes les persones grans dels municipis del COSS que necessitin desplaçar-se a altres 
municipis de la comarca d’Osona i no disposin de vehicle. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig  Baix 

Destinataris/es Grup d’Edat: >65 anys  

Perfil: Persones de 65 anys o més, que no disposin de vehicle ni xarxa de suport que els puguin acompanyar en els 
desplaçaments a altres municipis de la comarca d’Osona.  

 

Agents 
implicats 

Lidera:  Consorci d’Osona de Serveis Socials  

Col·labora: Ajuntaments COSS 

 
Temporització 

2022 2023 2024 2025 

    

 
Recursos 

Humans 
TS del COSS 
Dinamitzadors Espais activa’t 
Suport administratiu COSS 

Infraestructures APP 

Econòmics  

 
Observacions 

És necessita crear una xarxa de voluntaris que disposin de vehicle particular i estiguin disposats a compartir el seu vehicle i 
els trajectes amb les persones grans. 

  Indicadors 
d’avaluació 

Nº de persones que han utilitzat el transport compartit. 
Enquesta d’avaluació de qualitat i satisfacció dels voluntaris. 
Enquesta d’avaluació de qualitat i satisfacció de les persones beneficiàries. 
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EIX 2: Promoure que les persones grans puguin viure a casa en condicions adequades i quan això no sigui 
possible oferir les opcions residencials adequades 

QUÈ S’HA DETECTAT? 
QUINS OBJECTIUS 

VOLEM 
TREBALLAR? 

QUINES ACCIONS FAREM PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS? 

 

Els habitatges no adaptats dificulten la mobilitat de les 
persones grans, especialment d’aquelles amb cert 
deteriorament físic o en situació de dependència, i això 
afecta a la seva qualitat de vida de diferents maneres: limita 
la seva autonomia, dificulta la vida social i pot contribuir a 
processos de solitud no desitjada. A més, aquestes 
situacions provoquen una dependència de tercers i 
sobrecarrega els serveis d’atenció domiciliària. 

 
O4. Augmentar els 
programes i serveis 
de suport a 
l’adaptació i 
rehabilitació 
d’habitatges per 
facilitar que les 
persones grans es 
puguin quedar a casa. 

 

2.4.1. Ampliar i reforçar les línies de suport i treball transversal 
promovent la cooperació per poder fer les adaptacions 
necessàries (BAT). Promoure la vinculació del programa 
comarcal Pedala per a la inserció laboral a les necessitats de 
millora i adaptació dels habitatges, establint formules que 
permetin donar resposta a les necessitats de millora dels 
habitatges i alhora es promogui la inserció laboral de persones 
amb dificultats d’accés al mercat laboral. 

2.4.2. Vincular el BAT amb el programa de suport a 
arranjaments de la Diputació de Barcelona.  

2.4.3. Oferir més recursos i línies d’ajuda per a l’adaptació 
d’habitatges des de les polítiques d’habitatge perquè els recursos 
de serveis socials en aquest àmbit són limitats. 

2.4.4. Promoure accions d’orientació i ajudes adreçades a les 
persones grans per fer adaptacions i millores en els seus 
habitatges a nivell d’estalvi i eficiència energètica. 

 

Les persones grans tenen unes necessitats específiques que 
demanen un tipus d’habitatges (més petits, adaptats) que 
moltes vegades no encaixen amb el model d’habitatge 
dominant (habitatges grans, unifamiliars i en diverses 
plantes) i manca una oferta adequada per atendre aquesta 
demanda. 
 

Es detecta una manca de places públiques de residència, i la 
poca proximitat dels centres residencials al lloc d’origen 
de les persones grans és un aspecte clau que dificulta 
mantenir el seu arrelament. 

 
O5. Promoure una 
oferta d’habitatge 
adequada per als 
diferents perfils de  
persones grans: 
habitatge públic i 
privat, pisos tutelats i 
residències. 

 

2.5.1. Impulsar l’acció concertada del COSS i de l’Oficina 
d’Habitatge del Consell Comarcal per promoure més habitatge 
protegit per a persones gran, per atendre les situacions de 
persones grans sense recursos i que viuen en habitatges no 
adequats.  

2.5.2. Explorar fórmules com permutes d’habitatge per una 
solució residencial més adequada, per a persones grans que 
viuen en un habitatge no adaptat i sense capacitat per adaptar-lo. 

2.5.3. Permetre la reconversió de locals comercials en 
habitatges per a gent gran en alguns nuclis antics. 
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Acció  2.4.2 
Vincular el Servei de Teràpia Ocupacional i Productes de Suport (BAT) del Consorci d’Osona de Serveis Socials amb el 

programa de suport a Arranjaments de la Diputació de Barcelona 

 Eix estratègic 
2. Promoure que les persones grans puguin viure a casa en condicions adequades i quan això no sigui possible oferir les 
opcions residencials adequades 

 
Objectiu 

Augmentar els programes i serveis de suport a l’adaptació i rehabilitació d’habitatges per facilitar que les persones grans es 
puguin quedar a casa. 

 
Descripció 

Vinculació d’un recurs, com el del programa de suport a arranjaments de la DIBA a un servei especialitzat en la valoració i 
assessorament en temes d’adaptació de l’entorn i productes de suport, vinculat al territori i amb la mirada posada en la 
prevenció de riscos, proporció de l’autonomia i suport en situacions de dependència. 
L’aspecte clau radica en que les persones beneficiàries de l’obra d’adaptació sorgeixin com a resultat d’un procés de detecció 
de necessitats (per part de les professionals de TS del territori), la posterior valoració per part del professional de teràpia 
ocupacional i la coordinació amb la direcció facultativa del propi programa. 
Amb aquesta dinàmica s’aconsegueix prioritzar i arribar als casos que més ho necessitin en aquell moment, permet la 
detecció de casos durant tot l’any i permet que cada professional pugui realitzar la seva tasca entenent el recurs com a eina 
per desenvolupar els plans de treball.  

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig  Baix 

Destinataris/es 

Grup d’Edat: >65 anys (<65 amb necessitats especials) 

Perfil: 
 Persones de 65 anys o més, preferiblement aquelles que tinguin acreditada la seva discapacitat o es trobin en situació de 

dependència, que tinguin dificultats per desenvolupar les activitats de la vida diària o amb insuficiència de recursos 
econòmics.  

 Persones més grans de 80 anys que visquin soles o amb una altra persona gran.  
 Persones menors de 65 anys amb necessitats especials pel que fa a la seva capacitat física i psíquica per desenvolupar 

les activitats de la vida diària dins la llar (no és imprescindible la certificació del grau de discapacitat). 

 

Agents 
implicats 

Lidera: 
Consorci d’Osona de Serveis Socials (Servei De Teràpia Ocupacional i Productes de Suport -BAT- i 
Professionals de TS) 

Col·labora: Diputació de Barcelona 

 
Temporització 

2022 2023 2024 2025 
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Recursos 

Humans 
TS del COSS 
TO del COSS (Servei BAT) 
Suport administratiu COSS 

Infraestructures Les de l’activitat ordinària del servei. 

Econòmics Activitat ordinària del servei. 

 
Observacions 

La clau és incorporar el recurs del Programa a la dinàmica assistencial dels professionals del territori. Evitar pics de càrrega 
de visites als domicilis quan s’obre el període de convocatòria del recurs i dona sentit de continuïtat al pla de treball de cada 
cas. 

 Indicadors 
d’avaluació 

Nº de casos realitzats. 
Percepció dels professionals. 
Percepció de les persones beneficiàries. 
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EIX 3: Promoure els espais, les activitats i els canals de relació que fomentin la participació activa de les 
persones grans en la vida social i que evitin els processos d’aïllament i solitud no desitjada 

QUÈ S’HA DETECTAT? 
QUINS OBJECTIUS 

VOLEM TREBALLAR? 
QUINES ACCIONS FAREM PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS? 

 
L’autonomia de les persones grans, vinculada  
tant al propi estat físic com a la capacitat de 
desplaçar-se, condiciona la seva vida social, i 
quan aquesta es redueix sorgeixen processos 
d’aïllament i de solitud no desitjada. 
 

 
O6. Potenciar 
estratègies de detecció, 
atenció i activació que 
afavoreixen la 
socialització de les 
persones grans i eviten 
el seu aïllament. 

 

3.6.1. Augmentar la xarxa Activa’t i els seus dinamitzadors/es i 
tècnics/ques per arribar a més pobles i a més persones.  

3.6.2. Fer una campanya de comunicació per donar a conèixer els 
espais i serveis de la xarxa Activa’t tant a la població general com a 
professionals que poden ser-ne prescriptors. 

3.6.3. Potenciar el Programa comunitari de prevenció de la soledat no 
volguda i vincular-lo a altres serveis i recursos per millorar la detecció i 
l’atenció a casos d’aïllament i solitud no desitjada i promoure la relació 
social d’aquestes persones. 

 
La gent gran no és un col·lectiu homogeni i 
sovint l’oferta d’activitats i espais adreçada a les 
persones grans és massa uniforme i no s’adapta 
prou bé a aquesta diversitat. Una part de les 
persones grans no s’autorreconeixen com a tals i 
no volen participar-hi. A més, aquesta oferta 
moltes vegades està massa focalitzada en el 
col·lectiu i és poc oberta a una perspectiva més 
intergeneracional i inclusiva. 
 
Aquestes necessitats de socialització i activitat 
són vàlides tant per a les persones grans que 
viuen al seu domicili com per a aquelles que ho 
fan en residències i en altres opcions 
residencials, i per això les accions que es facin en 
aquest àmbit han d’atendre els diferents perfils. 

 
O7. Incorporar la 
diversitat de perfils 
d’edat i funcionals de la 
“gent gran” com a criteri 
en el disseny dels 
espais i les activitats.  

 

3.7.1. Analitzar si és preferible un model d’espais i activitats més 
mancomunat i concentrat o bé fer una oferta de proximitat, i per tant 
d’escala més petita i més descentralitzada. 

3.7.2. Buscar recursos i articular solucions a escala supramunicipal, 
sigui a nivell comarcal, provincial o català, per donar respostes que els 
municipis petita no poden afrontar sols. 

3.7.3. Els espais i activitats de gent gran són actualment força homogenis 
a nivell de l’origen de les persones, però cada cop aquesta diversitat 
d’origen serà més important i caldrà adaptar-se a aquest nou escenari. 

3.7.4. Promoure formació específica en “gent gran” per a tècnics/que i 
professionals que treballen, o que podrien arribar a treballar amb el 
col·lectiu, per poder augmentar i diversificar l’oferta d’activitats. 

3.7.5. Promoure visites col·lectives a museus i altres equipaments i 
elements d’interès de l’oferta cultural, natural, esportiva... en col·laboració 
amb la xarxa Activa’t. 
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Les persones grans participen més com a 
receptores de serveis i activitats que com a 
protagonistes d’aquestes. Això facilita actituds 
passives i desaprofita tot el valor propositiu que 
poden aportar les persones grans per incidir en 
aspectes molt diversos que els afecten.   

 

O8. Promoure la 
participació de les 
persones grans amb un 
paper actiu en la 
programació i 
organització d’activitats 
i en decisions que 
afecten la seva vida. 

 

3.8.1. Promoure mecanismes per canalitzar la participació activa de les 
persones grans com a formadores, informadores, dinamitzadores... en 
diferents activitats, per aportar el seu coneixement, experiència vital i/o 
professional, etc. Aquesta es podria canalitzar a través del voluntariat o, 
fins i tot, si en determinats casos calgués, promovent una remuneració 
compatible amb la pensió. 

3.8.2. Promoure espais de participació de la gent gran en el disseny de 
les activitats adreçades al col·lectiu. 

3.8.3. Elaborar un model de reglament o guia metodològica per facilitar la 
creació de consells de gent gran i espais de participació política com 
a mecanismes  d’interlocució i d’autoorganització de les persones 
grans per incidir en aquells aspectes que els afecten. Vincular el 
Consell Consultiu de la Gent Gran d’Osona en aquesta tasca com a espai 
aglutinador dels diferents espais i col·lectius de persones grans de la comarca. 
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Acció  3.6.3  Potenciar el Programa comunitari de prevenció de la soledat no volguda i vincular-lo a altres serveis i recursos. 

 Eix estratègic 3. Promoure els espais, les activitats i els canals de relació que fomentin la participació activa de les persones grans en la 
vida social i que evitin els processos d’aïllament i solitud no desitjada. 

 
Objectiu 

Potenciar estratègies de detecció, atenció i activació que afavoreixen la socialització de les persones grans i eviten el seu 
aïllament. 

 
Descripció 

Analitzar la percepció de la soledat social i el risc social de les persones grans majors de 75 anys que viuen soles als  
municipis del COSS a través d’un qüestionari on inclogui l’escala ESTE, la EVSF TSO, i activitats d’oci que realitza i que li 
agradaria fer. A partir dels resultats dissenyar models de seguiment i actuació aplicables des dels serveis socials. 
Extracció de dades municipals de les persones destinatàries del projecte. 
Nomenar un responsable de projecte, identificar preventivament les persones potencialment afectades, adequar les 
actuacions i incorporar activitats que permetin disminuir la soledat i el risc social, fer un seguiment acurat. 
Treball conjunt i coordinat entre el tècnic responsable de projecte i la TS dels serveis socials bàsics de gent gran. 
Seguiment proactiu dels casos des dels Serveis Socials. 
Treball transversal i en xarxa amb els tècnics dinamitzadors de gent gran dels Espais Activa’t dels municipis del COSS, 
per facilitar la participació en les activitats que s’organitzen al municipi. 

 

Nivell de 
prioritat 

Alt Mig  Baix 

Destinataris/es Grup d’Edat: >75 anys  

Perfil: Persones de 75 anys o més, que visquin soles en els municipis del COSS  

 

Agents 
implicats 

Lidera: Consorci d’Osona de Serveis Socials  

Col·labora: Ajuntaments dels municipis del COSS 

 
Temporització 

2022 2023 2024 2025 

    

 
Recursos Humans 

TS Responsable del projecte 
TS gent gran del COSS 
Dinamitzadors Espais activa’t 
Suport administratiu COSS 
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Infraestructures Dependències municipals 
Econòmics Sou del tècnic responsable de projecte  

 
Observacions  

 Indicadors 
d’avaluació 

Nº de persones ateses des de serveis socials. 
Nº de persones amb indicadors de soledat alt. 
Nº de persones amb risc social alt – problema social. 
Nº de persones derivades als Espais activa’t. 
Millora del grau de satisfacció personal de les persones ateses. 
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EIX 4: Treballar per tal que els processos de digitalització no limitin l’accés de les persones grans tant als 
mecanismes d’informació i comunicació com als serveis bàsics 

QUÈ S’HA DETECTAT? 
QUINS OBJECTIUS 

VOLEM 
TREBALLAR? 

QUINES ACCIONS FAREM PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS? 

 

La digitalització dels mecanismes de relació, 
informació i comunicació, i la substitució 
progressiva dels mitjans físics pels online, és un 
procés en què la bretxa digital crea exclusió i 
limita la capacitat d’accedir de les persones 
grans a informació d’interès, a serveis i recursos, a 
canals de comunicació i relació, etc.  

 

O9. Incorporar les 
persones grans com un 
públic específic de la 
informació institucional 
(i també privada) i 
adaptar les estratègies 
i canals a aquest 
criteri. 

 

4.9.1. Incorporar la visió de les persones grans com a subjectes 
actius de les estratègies d’informació i comunicació i no només com a 
receptors passius. 

4.9.2. Mantenir canals no digitals 

4.9.3. Vetllar que els missatges i suports adreçats a les persones grans 
estiguin adaptats (grandàries de lletra, infografies, lectura fàcil...).  

 

O10. Promoure la 
formació i capacitació 
digital de les persones 
grans. 

 

4.10.1. Fer més formació des dels espais Activa’t, i promovent 
parelles tecnològiques, per capacitar a nivell digital, tant a nivell d’ús 
d’eines bàsiques (whatsapp, xarxes socials, ús telèfon mòbil, 
videoconferències) com de tràmits on line.  

4.10.2. Fer formació i pedagogia per promoure el bon ús dels grups de 
whatsapp, com una de les eines fonamentals de comunicació de les 
persones grans, per evitar que acabin sent poc útils i la gent n’acabi 
sortint. 

 

La digitalització també està transformant els 
sectors dels serveis i el comerç i això està produint 
una focalització en els canals digitals i una 
reducció de l’atenció personal presencial que, en 
alguns serveis essencials com la banca o 
l’administració, dificulta molt l’accés al servei de 
les persones grans. 

 

O11. Articular les 
mesures de pressió i 
de redisseny de 
processos 
administratius per 
facilitar l’atenció 
presencial a les 
persones grans que 
tinguin dificultats en 
l’accés digital. 

4.11.1. Promoure accions institucionals de lobby per aconseguir uns 
serveis bancaris a l’accés de tothom, en línia amb la iniciativa 
impulsada pel Consell Comarcal del Bages. 

4.11.2. Fer formació des dels casals, espais Activa’t, etc. sobre com fer 
tràmits bancaris. 

4.11.3.  Crear una Oficina d’Atenció a les Persones Grans itinerant 
per atendre i assessor personalment a les persones grans, en especial 
en temes digitals i tecnològics, però també  
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Acció  4.11.3 Crear una Oficina d’Atenció a les Persones Grans itinerant per atendre i assessor personalment a les persones grans. 

 Eix estratègic 
4. Treballar per tal que els processos de digitalització no limitin l’accés de les persones grans tant als mecanismes 
d’informació i comunicació com als serveis bàsics. 

 
Objectiu Articular les mesures de pressió i de redisseny de processos administratius per facilitar l’atenció presencial a les persones 

grans que tinguin dificultats en l’accés digital. 

 
Descripció 

Amb l’Oficina d’Atenció a les Persones Grans, es vol oferir un servei itinerant, públic, gratuït, d’orientació i assessorament a 
les persones jubilades o en procés de jubilar-se encaminat a continuar desenvolupant el seu projecte vital. Dotar-les d’un 
espai social per compartir experiències, que esdevingui una potencial xarxa de contactes; i formar-les en aquelles 
mancances que es detectin per a portar a terme activitats significatives, com en noves tecnologies, en envelliment actiu i 
saludable, etc. La freqüència del servei variarà en funció del nombre d’habitants de cada municipi on s’apliqui.  

 

Nivell de 
prioritat Alt Mig  Baix 

Destinataris/es Grup d’Edat: Majors de 60 anys  

Perfil: Persones jubilades i persones que requereixin un suport durant el seu procés de jubilació en els municipis que ja 
tenen Espai Activa’t.  

 

Agents 
implicats 

Lidera: 
Tècnic d’envelliment actiu 
Consorci d’Osona de Serveis Socials 

Col·labora: 

Ajuntaments 
Tècnics municipals 
Associacions i entitats del municipi i/o la comarca 
Universitat de Vic 

 
Temporització 

2022 2023 2024 2025 

Planificació i execució de la 
prova pilot 

Avaluació de la prova pilot i 
implantació a la resta de municipis. 

  

 
Recursos Humans 

Tècnic d’envelliment actiu 
Tècnics municipals 
Especialistes per matèries: 

- Metge gerontòleg 
- Nutricionista 
- Coach jubilació (assessorament individual) 
- Treballador/a social 
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Infraestructures Dependències municipals 

Econòmics 
2.000€ anuals per municipi o agrupació de municipis (per exemple, el Cabrerès). 
Sou del tècnic d’envelliment actiu i del personal implicat del COSS. 

 
Observacions 

La prova pilot cal fer-la en un municipi de més de 3.000 habitants, per tal d’aconseguir un nombre de participants 
significatius per l’avaluació del projecte. 

 Indicadors 
d’avaluació 

Millora del grau de satisfacció personal de les persones recentment jubilades (Comparativa entrevistes inicial i final) 
Nombre en termes relatius de les persones que s’apunten a fer la formació i les que no, després de l’entrevista i 
l’assessorament individual. 
Nombre de voluntaris jubilats que han decidit fer la formació i aportar la seva experiència i enquesta de valoració de la seva 
satisfacció després de l’acció. 
S’han creat vincles entre els participants fora de les sessions calendaritzades? 
Millora del grau de satisfacció personal de les persones jubilades després de fer la formació i el voluntariat en les sessions 
(Comparativa entrevistes inicial i final) 
Han sorgit projectes en col·laboració amb altres entitats o organismes? 
Enquesta de satisfacció de la formació rebuda. 
Nombre de derivacions a grups o entitats ja existents 
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EIX 5: Vetllar pel benestar de les persones grans, atenent a les seves necessitats materials i promovent la 
salut física, mental i emocional 

QUÈ S’HA DETECTAT? 
QUINS OBJECTIUS 

VOLEM 
TREBALLAR? 

QUINES ACCIONS FAREM PER ASSOLIR ELS OBJECTIUS? 

 

Les estratègies per allargar l’estada a casa de les 
persones grans generen unes necessitats creixents 
d’atenció domiciliària per donar-los suport en la 
seva vida quotidiana. Per poder atendre aquesta 
demanda, i donada la manca de perfils professionals 
adequats, és necessari millorar la coordinació i 
optimització dels recursos d’atenció al domicili dels 
diferents serveis.  
 
La gran dispersió territorial dificulta l’organització 
operativa de l’atenció domiciliària en relació a entorns 
més compactes i això provoca que aquells territoris 
més aïllats rebin una menor atenció. 
 
 

 

O12. Redissenyar 
l’atenció domiciliària 
amb visió de serveis  
integrats (SAED - 
Serveis d’Atenció a 
l’Entorn Domiciliari). 

 

5.12.1. Incorporar recursos i millores al model de SAD per ampliar la 
intensitat de l’atenció (la mitjana d’hores per persona). Augmentar les 
hores d’atenció SAD fora de les hores de més demanda, i amb això 
augmentar la jornada de les professionals (Pack hores). 

5.12.2. Millorar la coordinació entre equips i professionals 
multidisciplinaris d’atenció domiciliària per optimitzar recursos i visites 
(evitar duplicitats, estalviar visites, compartir informació...). 

5.12.3. Fer un programa d’acció a 3/5 anys vista per resoldre la manca 
d’oferta de professionals d’atenció domiciliària i que permeti ampliar el 
SAD i donar resposta a la demanda existent al territori. 

 
La lentitud de processos i tràmits de la Generalitat 
dificulta i allarga el procés d’atenció a la 
dependència i, en alguns casos, el desvirtua perquè 
l’atenció a la dependència ha de respondre de 
manera ràpida a les situacions de necessitat quan es 
detecten.  
 
Tot i que el COSS ha desenvolupat un SAD preventiu 
per atendre aquests casos, aquesta lentitud provoca 
altres situacions complicades per a les famílies com 
l’excessiva lentitud en el cobrament de la prestació 
per persona cuidadora. 
 
 

 
O13. Agilitar els 
processos associats a 
la dependència i 
preveure mecanismes 
per pal·liar els 
inconvenients que 
provoca la lentitud 
procedimental.  

 

5.13.1. Promoure i defensar  la descentralització del procés de valoració 
de la dependència per contribuir a agilitar els processos de valoració i 
acceptació de la prestació d’atenció a la dependència que depenen de 
la Generalitat perquè la “lentitud” en la resolució suposa un perjudici 
important per a la qualitat de vida de les persones que tenen una situació 
de necessitat i estan a l’espera de rebre l’atenció. 
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Hi ha una manca de places públiques de centres 
de dia. Quan això provoca que les persones grans no 
poden accedir ni a un centre de dia públic ni a un 
privat, si no tenen un espai Activa’t a prop, o si el seu 
estat de salut ja no els permet assistir-hi, es troben 
que no hi ha cap recurs que atengui aquestes 
necessitats. 
 
La dispersió territorial, que dificulta el 
desplaçament, l’accés físic i el cost d’algunes 
activitats limita la diversitat d’oferta que s’acaba 
oferint des de la prescripció social i en limita 
l’efectivitat. 

 

O14. Ampliar l’oferta 
d’espais d’atenció i de 
suport a l’envelliment 
actiu. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5.14.1. Dissenyar un recurs per a les persones que pel seu estat 
físic ja no tenen prou autonomia per anar a un espai Activa’t, però no 
tenen accés a un centre de dia i no estan tampoc per anar a una 
residència. 

5.14.2. Establir mecanismes de millora de la informació i comunicació als 
diferents professionals dels diferents serveis (salut, atenció ciutadana, 
serveis socials....) sobre la diversitat de recursos i activitats existents 
al territori per potenciar la prescripció social per a les persones grans. 

5.14.3. Assignar recursos per millorar l’accessibilitat tant econòmica 
(capacitat adquisitiva/cost activitat) com de desplaçament (transport 
públic, proximitat del servei) a les activitats prescrites. 

 

El desconeixement dels serveis socials i el fet que 
parts importants de les persones grans encara 
pensen que són un servei més de “beneficència” i no 
els interpel·la, provoca que hi hagi persones amb 
necessitats socials que no estan sent degudament 
ateses, ni detectades. 
 
Es detecta l’existència de perfils de persones grans 
molt vulnerables, que requereixen d’atenció per part 
dels serveis socials. 
 

 

O15. Seguir 
potenciant els serveis 
socials per donar 
resposta a les 
situacions de 
necessitats i 
vulnerabilitat i millorar 
la informació sobre 
quins serveis i 
prestacions 
s’ofereixen i com 
accedir-hi. 
 

 

5.15.1. Fer projeccions d’escenaris de futur en relació a variables com el 
nombre i característiques de les persones grans, l’evolució de la 
capacitat econòmica, etc. per anar planificant i dimensionant els 
serveis d’atenció a les necessitats futures, especialment si els 
escenaris són menys favorables que els actuals. 

5.15.2. Promoure menjadors on anar a menjar bé i a un preu econòmic, 
la qual cosa permetria una millora tant a nivell nutricional, com econòmic 
i relacional. Per fer-ho possible una opció seria adaptar, on es pugui, 
sales als casals com a menjadors, etc. 

5.15.3. Promoure àpats a domicili per garantir una bona alimentació a 
un preu assequible. Actualment ho ofereixen únicament serveis privats i 
el preu, a vegades, no és assumible per determinades persones, sobre 
tot amb pensions baixes. Caldria preveure o bé la creació d’algun servei 
propi o bé establir algun sistema de beques o ajudes per accedir als 
serveis privats en casos de necessitat. 

 

Tot i l’esforç d’adaptació del model d’atenció 
sanitària en el context de pandèmia i post pandèmia 
per potenciar la visita a demanda per davant de la 
presència rotatòria als consultoris, la percepció de les 
persones grans és de reducció dels serveis sanitaris i 
de més dificultat en l’accés  a l’atenció sanitària. 
La distància i la dispersió urbana són aquí també un 
factor discriminant en relació a l’atenció rebuda. 

 

O16. Recuperar els 
espais d’atenció 
sanitària presencial 
d’abans de la 
pandèmia. 

 

5.16.1. Recuperar els horaris d’atenció als CAPs i consultoris i els 
serveis sanitaris que es prestaven abans de la pandèmia. 
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La promoció d’hàbits saludables, d’exercici físic o 
d’una alimentació adequada són claus per millorar 
l’estat de salut de les persones grans i alentir el seu 
procés d’envelliment físic.  
Es detecta una manca d’activitats per treballar la 
força muscular, que incideix en l’autonomia de les 
persones a nivell de mobilitat, capacitat per pujar les 
escales, carregar pesos, etc.  
 

 
O17. Promoure els 
hàbits saludables 
entre les persones 
grans. 

 

5.17.1. Promoure activitats per treballar la força muscular, i aprofitar 
l’experiència del municipi com Gurb com a referent. 

5.17.2. Aprofitar l’experiència, les dinàmiques i les estructures de la 
campanya per combatre l’obesitat infantil “Fes-ho bé”, per promoure 
activitats d’habitats saludables per a persones grans. 

5.17.3. Promoure accions concertades entre els centres de salut i els 
espais Activa’t per promoure la salut de les persones grans. 
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5.12.1 Incorporar recursos i millores al model de SAD per ampliar la intensitat de l’atenció. 

 Eix estratègic 

 
5. Vetllar pel benestar de les persones grans, atenent a les seves necessitats materials i promovent la salut física, mental 

i emocional. 

 
Objectiu Redissenyar l’atenció domiciliària amb visió de serveis integrats (SAED). 

 
Descripció 

SERVEI PACK HORES 

S’ha observat que les necessitats bàsiques i instrumentals són les més desenvolupades pel SAD del Consorci d’Osona 

de Serveis Socials, en detriment a les activitats que fan referència als aspectes més relacionals de la persona. questes 

incideixen directament en la vessant emocional i afectiva. Aquestes activitats, les anomenem Activitats Avançades de 

la Vida Diària ( AAVD) són activitats complexes relacionades amb l’estil de vida de l’individu. Són de tipus lúdic i 

relacional, conductes elaborades de control de medi físic i de l’entorn social que permeten a l’individu desenvolupar els 

seus rols socials (participació en grups, contactes socials…). Estan relacionades amb l’estil de vida de la persona i 

permeten a l’individu desenvolupar el seu paper dins la societat. 

OBJECTIU GENERAL 

Fomentar l’autonomia personal dins l’àmbit social i comunitari, millorant la qualitat de vida de la persona i del cuidador, 

realitzant activitats que siguin significatives i gratificants per ells. 

MODALITATS 

Intervencions en funció de les necessitats tenint en compte la xarxa de suport i grau de dependència. 

La complexitat dels casos determinarà la intensitat i tipus d’intervencions. 

Disponibilitat d’hores de SAD per grau.  

Grau 1 – entre 0 - 20h.            Grau 2 – entre 21 - 45h.         Grau 3 – entre 46 – 70h. 
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Nivell de 
prioritat 

Alt Mig  Baix 

Destinataris/es 

Grup d’Edat: Persones usuàries de SAD Dependència. 

Perfil: 
Persones amb grau 1 (persones que visquin soles- vincular escala TSO) 
Persones amb grau 2 
Persones amb grau 3 

 

Agents 
implicats 

Lidera: EQUIP SAED - COSS 

Col·labora: Ajuntaments comarca Osona 

 
Temporització 

2022 2023 2024 2025 

    

 
Recursos 

Humans 
EQUIP SAED – COSS 
Treballadors Socials comarca d’Osona 
Professionals de l’atenció domiciliària 

Infraestructures  

Econòmics 
- Previsió d’augment del pressupost dels ajuntaments per cobrir part del cost econòmic. 
- Pendent augment aportació Generalitat preu hora cost SAD dependència. 
- Revisió copagaments. 

 
Observacions  

 Indicadors 
d’avaluació 

Nombre de casos d’alta amb Pack Hores 
Valoració enquestes satisfacció del SAD 
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5. Procés d’adhesió a la Xarxa mundial de Ciutats i 
comunitats amigables amb les persones grans. 

 

Per tal de fer oficial l’entrada a la Xarxa mundial de ciutats i comunitats amigables amb les 
persones grans, cal enllestir el procediment d’adhesió que ve dictat per la OMS. A 
continuació, es pot trobar informació per a realitzar aquesta adhesió, i un model de formulari 
parcialment omplert, per tal que serveixi de guia a tots els municipis del Consorci de Serveis 
Socials d’Osona que participen en aquesta iniciativa, per dur a terme aquest procés, i així 
poder ser reconeguts oficialment com a territori amigable amb les persones grans. 

 

5.1. Guia per a l’adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats i 
Comunitats Amigables amb les Persones Grans 

La Xarxa va ser promoguda per l'Organització Mundial de la Salut (OMS) el 2010 com a 
resposta al ràpid envelliment de la població i amb l'objectiu de connectar ciutats, comunitats i 
organitzacions de tot el món amb la visió comuna de fer del seu entorn un lloc millor on 
envellir dignament i amb qualitat. Es tracta d'una iniciativa centrada en l'acció local, que 
aborda de manera integral els aspectes que afecten el dia a dia de pobles i ciutats i ho fa 
promovent la participació de la gent gran, tenint en compte les seves necessitats, opinions i 
propostes en el procés d'anàlisi i millora de la localitat en diversos àmbits, amb la finalitat 
última de promoure un envelliment saludable i actiu. 

L'OMS dirigeix aquesta iniciativa a tots els ajuntaments interessats en promoure l'envelliment 
saludable i actiu, millorant els seus entorns i serveis i incorporant aquesta perspectiva en la 
planificació municipal de manera transversal.  

En una localitat amigable amb l'envelliment, les polítiques, els serveis i les estructures 
relacionades amb el seu entorn físic i social es dissenyen i reorganitzen per donar suport i 
permetre a les persones grans viure dignament, gaudir d'una bona salut i continuar 
participant en la societat de manera plena i activa. 

En definitiva, una localitat amigable amb l'envelliment: 

 Reconeix la diversitat de les persones grans. 
 Respecta les seves decisions i opcions de forma de vida. 
 Promou una cultura d'inclusió compartida per persones de totes les edats. 
 Anticipa i respon de manera flexible a les seves necessitats i preferències 

relacionades amb l'envelliment actiu. 

La metodologia de participació proposada per l'OMS identifica 8 àrees de l'entorn urbà i 
social que influeixen en la salut i qualitat de vida de les persones: 
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 Espais a l'aire lliure i edificis 
 Transport 
 Habitatge 
 Respecte i inclusió social 
 Participació social i cívica. 
 Comunicació i informació. 
 Relacions de suport i ajuda mútua. 
 Serveis socials i de salut. 

 

 

Formar part de la Xarxa no és una acreditació de ser una localitat amigable amb la gent 
gran. Sinó que reflecteix el compromís d'un municipi d'escoltar les necessitats de la seva 
població de més edat, avaluar i fer seguiment de la seva amigabilitat i treballar en 
col·laboració amb les persones grans i en tots els àmbits per crear entorns físics i socials 
amigables amb l'envelliment. Formar part de la Xarxa també suposa un compromís amb la 
metodologia proposada per l'OMS, i compartir experiències, èxits i lliçons apreses amb altres 
ciutats i pobles. 

 

Beneficis de ser una Ciutat Amigable amb les persones grans 

A més dels beneficis derivats de les accions de millora que es duran a terme al municipi: 

 Pertànyer a una xarxa mundial treballant amb objectius comuns, que uneix a 
nombroses ciutats de tot el Món i que a més permet la cooperació i col·laboració 
entre municipis i la difusió de bones pràctiques. 

 Oferir una resposta local al fenomen de l'envelliment demogràfic, millorant la qualitat 
de vida de les persones grans i de la resta de la població. 

 Desenvolupar polítiques de caràcter integral per a la població més gran. 
 Desenvolupar processos participatius que involucren tant a la gent gran com a altres 

grups implicats i agents locals. 
 Obtenir un certificat de l'OMS que representa un reconeixement que millora el 

prestigi i la imatge del municipi i valora la participació de les persones grans 
contribuint així a promocionar el poble. 

 

Qui és qui a la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans? 

L'OMS impulsa i coordina la Xarxa a nivell mundial inspirant el canvi mostrant què es pot fer 
i com es pot fer, i permet connectar ciutats i comunitats a tot el món per facilitar l'intercanvi 
d'informació, coneixement i experiència; i donar suport a les ciutats i comunitats per trobar 
solucions innovadores, adequades i basades en l'evidència. 

L'IMSERSO, mitjançant un Acord de Col·laboració amb l'OMS, és l'organisme encarregat de 
coordinar i dinamitzar la Xarxa a l’Estat Espanyol difonent, impulsant, formant i assessorant 
per facilitar l'adhesió dels ajuntaments espanyols a la Xarxa i generant una Xarxa de Ciutats 
i Comunitats Amigables amb les Persones Grans per facilitar l'intercanvi de coneixement, 
experiències i bones pràctiques entre els ajuntaments en el marc del Projecte. 
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La Diputació de Barcelona acompanya i dona suport tècnic als ens locals de la demarcació 
en totes les fases del procés: l’elaboració de la diagnosi i del pla d’acció, la implementació 
del pla i la seva avaluació. 

 

Què haig de fer per adherir el meu municipi a la Xarxa? 

El procediment per formalitzar l’adhesió a la Xarxa de Ciutats i Comunitats Amigables amb 
les Persones Grans és senzill: 

1. En primer, lloc cal complimentar l formulari “on line” disponible a la pàgina web de 
l’IMSERSO: 
https://ciudadesamigables.imserso.es/ccaa_01/pro_participar/formulario_inscripcion/f
ormulario_rca/index.htm.  
A l'enviar la sol·licitud esteu acceptant que, en cas que el vostre poble o comunitat 
sigui admès com a membre, es compromet amb els valors, principis i requisits 
obligatoris de la Xarxa, tal com es descriuen al document d’adhesió. 

2. En segon lloc, adjuntar en el formulari una carta de l’Alcalde o Alcaldessa on s 
manifesti el compromís de l’Ajuntament amb el projecte: Model de carta. 

3. Si cal modificar o esmenar alguna cosa, l’IMSERSO es posarà directament en 
contacte amb l’ajuntament per efectuar les oportunes correccions. 

4. I per últim, iniciar el projecte seguint las fases i metodologia establertes (procés 
iniciat pel Consell Comarcal). 

Webs d’interès:  

- Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans. 
- IMSERSO. 
- Diputació de Barcelona. 

 

 

5.2. Indicacions per complimentar el formulari de sol·licitud 
d’adhesió a la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats 
Amigables amb les Persones Grans 

 

Per tal de facilitar als ajuntaments de la comarca que s’adhereixin a la Xarxa Mundial de 
Ciutats i Comunitats Amigables amb les Persones Grans, seria convenient que el Consorci 
emplenés alguns dels apartats del formulari de sol·licitud. Son apartats que tenen relació 
directa amb el programa Ciutats amigues i que els ajuntaments no podran complimentar. Els 
apartats a complimentar per part del Consorci estan marcats en verd (s’inclouen breus 
comentaris per guiar el contingut d’alguns apartats).  

Qüestions a tenir en compte abans de formalitzar el formulari: 

 Abans a completar el formulari, cal reunir tots els materials de la inscripció ja que la 
informació no pot ser enregistrada parcialment. 

 El formulari i la carta de compromís de l’alcalde / alcaldessa s’ha d’escriure en 
castellà. 
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 Els apartats marcats amb asterisc (*) són obligatoris. 
 El Consell Comarcal pot enviar en format Word les respostes als apartats marcats en 

verd (ja estan complimentats en aquest document) per tal que els ajuntaments ho 
puguin copiar en els seus respectius formularis d’inscripció. 

 

 

 

 

1. Datos de la ciudad/villa/pueblo: 
 Nombre de la ciudad/comunidad * 
 Provincia 
 País * 
 Número de habitantes * 
 % de habitantes mayores de 60 años * 
 ¿Su inscripción pasa por un programa afiliado a la Red de la OMS? * 

 

 

 

 
2. Compromiso político formar parte del proyecto de Ciudades y Comunidades 

Amigables con las Personas Mayores: 
 Carta de compromiso del Alcalde / Alcaldesa u Autoridad Local (adjuntar la carta en 

formato Word o pdf) * 
 Nombre y cargo del Alcalde / Alcaldesa * 
 Dirección de correo electrónico * 
 Dirección postal de la oficina del Alcalde / Alcaldesa * 
 

3. Persona de Contacto para la Red Mundial: 
 Tratamiento * (interlocutor, persona de referencia, etc.) 
 Nombre y apellidos* 
 Cargo en el puesto de trabajo * 
 Cargo en el proyecto * 
 Dirección de correo electrónico * 
 Número de teléfono (incluir el número de código internacional de su país “+34”) * 
 

4. Descripción de actividades amigables con las personas mayores realizadas hasta 
la fecha: 
 Escribir un breve resumen (250-300 palabras) sobre políticas, programas y servicios 

dirigidos a las personas mayores de su ciudad / comunidad e indicar qué acciones 
están planificando para hacer su ciudad / comunidad más amigable con las 
personas mayores. * 

 Elija una imagen (logo) para ilustrar sus actividades dirigidas a las personas 
mayores. *  
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 Sí tiene un sitio web con más información sobre prácticas amigables con las 
personas mayores, por favor incluya la información aquí. Si no, indique el sitio web 
de su ciudad o comunidad. (incloure enllaç web) 

 Si ha realizado una evaluación sobre los resultados de su comunidad/ ciudad, por 
favor subirlo aquí. (adjuntar document diagnosi i pla d’acció) 

 Si ha desarrollado una estrategia o plan de acción para hacer su ciudad/ comunidad 
más amigable con la edad, por favor subirlo aquí. (adjuntar document diagnosi i pla 
d’acció) 

 
5. Participación de las personas mayores 

 ¿Cómo se ha previsto implicar y comprometer a las personas mayores en el proceso 
de convertirse en un municipio amigable con la edad? * 
Explicar la metodologia de participació que s’ha seguit per l’elaboració de la 
Diagnosi i com es preveu mantenir-la per fer el seguiment del pla d’acció, per 
exemple a través del Consell de persones grans. 

6. Colaboración multisectorial 
 ¿Qué mecanismos se han previsto para facilitar la colaboración en la planificación y 

el desarrollo del proyecto entre las diferentes áreas municipales?  
Explicar la participació dels diferents agents en la realització de la Diagnosi y com es 
preveu que col·laborin en el seguiment i consecució dels objectius plantejats en el 
pla d’acció 

7. Participación en la Red Mundial de Ciudades y Comunidades Amigables con las 
Personas Mayores 
 ¿Qué ha motivado a su municipio a participar en el proyecto?  

Proposta: La adhesión de las principales ciudades de la comarca al proyecto nos ha 
motivado a dar visibilidad a las demás localidades de Osona, rurales y menos 
pobladas que dan autonomía a las personas mayores a través de la participación 
ciudadana, y que trabajan por la adecuación entre las necesidades de las personas 
y el entorno en el que viven. 

 ¿Cómo espera contribuir a la Red Global? * 
Proposta: Compartiendo y promoviendo los valores y principios fundamentales del 
programa, iniciando la diagnosis del territorio para detectar las necesidades de las 
personas mayores y su entorno. Se tendrá en cuenta la implicación de todos los 
agentes del territorio, entidades, asociaciones, técnicos y políticos promocionando el 
trabajo en red para que las personas mayores envejezcan en un entorno seguro y 
promocionando su autonomía personal. El objetivo principal siempre será implicando 
a las personas mayores y teniendo en cuenta como quieren envejecer, sus deseos y 
sus necesidades. 
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