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DIÀGNOSI 

 Demografia:   

 76.702 habitants 

 14.524 + de 65 anys 

 18,94% envelliment 

 17,04% sobreenvelliment 
 

 DAFO:  

 Fortaleses, debilitats, oportunitats i amenaces 

 Basades en l’aportació dels grups focals: 

 un grup de cuidadors informals 

 vuit grups de persones grans 

 un grup de proveïdors 

 
 



 Les dimensions i el volum de població de Manresa proporcionen una bona 
qualitat de vida per a les persones grans de la ciutat.  

 

 La ciutat té una bona dotació de serveis (assistencials, culturals,...) que 
generen un ampli ventall de productes i activitats que s'ofereixen des de 
les institucions o des de les mateixes entitats de gent gran existents. 

 

 La ciutat té un bon bagatge en l’atenció a la gent gran, atès que des de fa 
anys es venen desenvolupant polítiques gerontològiques adreçades a 
l’envelliment actiu i a millorar l’atenció a la dependència. 

 

 L’existència d’un programa de civisme pot ajudar a millorar el diàleg i la 
resolució pacífica dels conflictes.  

 

 La prioritat per les polítiques adreçades al col·lectiu de les persones 
grans. 

FORTALESES 



 L’existència d’edificis antics que no tenen ascensor, ni tampoc 
possibilitats de tenir-lo, fa que molts habitatges necessitin fer adaptacions, 
sense disposar del suport tècnic i econòmic necessari. 

 

 Context econòmic que contribueix a incrementar les demandes de serveis 
socials fins a dificultar la seva capacitat de resposta a les necessitats del 
col·lectiu.  

 

 Dins de l’urbanisme, es troben a faltar espais tranquils i mobiliari urbà 
suficient. Existeixen alguns elements que dificulten la vida quotidiana de la 
gent gran (temps de pas dels semàfors, accessibilitat dels contenidors, 
il·luminació d’alguns punts, bancs per descansar, millorar la mobilitat,...). 

 

 En algunes zones de la ciutat la percepció de seguretat ciutadana és 
deficient. També, molesta el soroll de nit, especialment en zones de bars i 
discoteques. 

 

 

 

 

DEBILITATS 



 L’experiència i la participació de les persones grans és un potencial per 
donar valor, tot i promovent la idea que la jubilació és una nova oportunitat 
per fer coses.  
 

 L’ús de les noves tecnologies fomenta l’accés de nous usuaris als Casals 
i a d’altres serveis gerontològics, tot i transmetent una imatge que 
afavoreix les potencialitats de la gent gran i potencia les relacions 
intergeneracionals. 
 

 L’aposta pels recursos que faciliten que les persones grans puguin 
romandre en el seu propi domicili són una bona forma de millorar la 
seva qualitat de vida.  
 

 Les característiques de la ciutat i el seu teixit associatiu permet potenciar 
la xarxa veïnal i el voluntariat entre les persones del mateix col·lectiu i 
d’altres franges d’edat. 
 

 L’existència de diferents serveis que ofereixen serveis a domicili i de 
suport facilita que es pugui comptar amb la seva col·laboració per detectar 
determinats casos.  

 

 

 

 

OPORTUNITATS 



 
 

 Les característiques orogràfiques fan que Manresa sigui una ciutat en la 

costa moure’s des de la perspectiva d’edat.  

 

 La climatologia de la ciutat no és gaire bona.  

 

 Existeix una creixent pèrdua de valors de convivència. No hi ha 

reconeixement suficient cap a la gent gran, se’ls perd el respecte, falta 

comunicació i intercanvi entre les generacions, ... Es tendeix a incrementar 

les actituds incíviques. 

 

 L’aplicació de la Llei d’atenció a la dependència es produeix amb retards 

importants en el cobrament. 

 

 

 

 

 

AMENACES 



Comissió política Comissió técnica Comissió ciutadana 

Aportar propostes 

Conèixer pla d’acció 

Acompanyar les actuacions 

 

Informar viabilitat propostes 

Executar actuacions 

 

Valorar propostes  

Decidir actuacions 

Establir calendari 

Seguir pla d’acció 

ESTRUCTURA FUNCIONAL 

Barris 
Comunicació 
Cultura 
Esports 
Habitatge 
Joventut/gent 
gran/participació 

 

Medi Ambient 
Promoció econòmica 

Salut 
Seguritat ciutadana 

Serveis socials 
Territori  

 

PLA D’ACCIÓ 



 

 
 

 

Entre tots farem una ciutat millor! 

 

 

 

 
Gràcies 


