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1.- INTRODUCCIÓ, JUSTIFICACIÓ I ORIGEN 

Des del Consell Comarcal del Bages i el Col·legi Oficial de Treball Social, delegació de Manresa, 

s’ha volgut aprofitar la ocasió per actualitzar la Guia de la Gent Gran Activa del Bages creada 

l’any 2010 i poder oferir a la gent gran del Bages la oportunitat de conèixer tots els recursos 

existents dins la comarca que van en la línea d’afavorir l’envelliment més saludable. 

Amb aquesta actualització s’ha volgut incloure tots els recursos específics per a la gent gran 

existents a la Comarca del Bages i s’afegeixen tots els recursos de la ciutat de Manresa, ciutat 

amiga de la gent gran des del 29 de setembre de 2011 amb la finalitat d’aconseguir un entorn 

urbà integrador i accessible que fomenti l’envelliment actiu de la població. 

Aprofitar aquests recursos és una oportunitat per optimitzar el procés de l’envelliment 

augmentant el benestar físic, psíquic i mental, per tal d’estendre l’expectativa de vida, la 

productivitat i la qualitat de vida en l’edat avançada. És una ocasió per viure una vida el més 

saludable i satisfactòria possible on la persona gran continua tenint un paper actiu dins la 

societat. 

Alhora és important mantenir la solidaritat intergeneracional tant per els beneficis per es rep 

com per els que poden aportar ambdues generacions.  

L’any 2012 ha estat “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional” 

amb l’objectiu de promoure a Europa un envelliment actiu i saludable dins el marc d’una 

societat per a totes les edats. 

Aquest any ha estat una oportunitat de reflexió sobre el fet de que cada cop hi ha més 

esperança de vida i les persones grans hi arriben amb més qualitat de vida. 
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2.-OBJECTIUS 

1. Elaborar una diagnosi de l’envelliment actiu a la Comarca del Bages 

 

1.1. Recollir el conjunt d’actuacions que es realitzen als diferents municipis de la comarca 

per tal de fer-les més visibles i així incrementar-ne la utilització per millorar el 

benestar i la salut de les persones grans. 

1.2. Actualitzar la guia editada pel Consell Comarcal del Bages i fer-hi constar aquelles 

actuacions que no s’hi veien reflectides. 

1.3. Determinar el nombre de recursos i serveis existents a la comarca. 

1.4.  Fer una avaluació global i/o dictamen professional   de l’estat actual dels recursos en 

la línia de facilitar un envelliment saludable 

 

3.- METODOLOGIA 

Aquesta guia sorgeix de l’encàrrec que es realitza des del Consell Comarcal del Bages a la  

Delegació de Manresa- Catalunya Central del Col·legi Oficial de Diplomats en Treball Social de 

Catalunya. Son els membres del grup de gent gran (Mª Rosa Igual, Alba Ruiz, Ramona Griñó, 

Yasmina Prieto, Sònia Oliva i Núria Morera) d’aquesta delegació qui s’han responsabilitzat de 

realitzar la tasca encomanada. 

S’ha treballat realitzant reunions mensuals de coordinació i planificació de les tasques.    La 

informació s’ha extret del contacte realitzat amb els Alcaldes, regidors i tècnics de Serveis 

Socials dels diferents municipis. També s’ha utilitzat la documentació que s’ha aportat per part 

del Consell Comarcal del Bages. 

Un cop recollida la informació s’ha realitzat el tractament de les dades per poder el·laborar la 

diagnosi dels recursos disponibles a la comarca que promouen l’envelliment actiu. 

4.- A QUI VA ADREÇAT 

Aquesta guia està adreçada a totes aquelles persones que vulguin conèixer els recursos per a 

les persones grans que existeixen als diferents municipis de la comarca del Bages. 

En aquesta publicació s’hi poden trobar les dades bàsiques de les diferents entitats i recursos 

que s’han dissenyat especialment per aquest col·lectiu de persones. 

Aquesta,  també pretén ser una eina per totes les administracions locals i per als professionals 

referents d’aquest col·lectiu. Així es podrà facilitar l’assessorament a totes les persones que 

estiguin interessades en conèixer aquesta informació i també per planificar accions adreçades 

a les persones grans. 
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5.- RECURSOS 
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AGUILAR DE SEGARRA 

Població major de 65 anys:  33 persones. 

Ajuntament 

C/ Raval, s/n, CP 08256 

938366080 

www.aguilardesegarra.cat 

aguilar@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

SOCIOCULTURALS 

 

• LOCAL SOCIAL D’AGUILAR DE SEGARRA 
 

o Titularitat pública, Ajuntament 
o C/ Raval, s/n, CP 08256 
o 938366080 
o www.aguilardesegarra.cat 
o aguilar@diba.cat 
o Any de creació: 1988 
o Dies d’obertura: Dilluns, divendres obert per les activitats i caps de setmana 

tot el dia.  
o Activitats específiques per a la gent gran: 

� Gimnàstica suau per a la gent gran (dilluns de 19h a 20h i divendres de 
20,30 a 21,30h) – Actualment participen 14 persones - Activitat amb 
copagament per part del/de la participant. 

� Taller de memòria per a la gent gran (dilluns de 10,30 a 11,30h) – 
Actualment participen 15 persones – Activitat gratuïta. 

 

• FESTA DE LA GENT GRAN 
 

o Titularitat pública, Ajuntament 
o Any de creació: 2000 

 

 

 



8  

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

o C/ Raval, s/n 
o 938366080 

 

SOCIOEDUCATIUS 

 

• Tècnic específic d’activitats per a la gent gran: dinamitzador sociocultural compartit 
amb Fonollosa i Rajadell amb publicació trimestral de les activitats. 
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ARTÉS 

Població major de 65 anys:  941 persones 

Ajuntament 

C/Barquera, 41 CP 08271 

 

Telèfon: 938305001 

Web: www.artes.cat 

A/e:  artes@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS 

 

• CASAL DE GENT GRAN. 

o Titularitat: pública, Ajuntament 
o Adreça: C/ Les Parres, s/n 
o Telèfon: 938305138 

 

 

• CENTRE CÍVIC I CULTURAL. 

o Titularitat: pública, Ajuntament 
o Adreça: C/ Les Parres, s/n 
o Telèfon: 938305138 

 

• ASSOCIACIÓ ESPLAI ARTESENC DE L’AMISTAT 
o Adreça: C/ Les Parres,  s/n 
o Contacte: esplaidelamistat@gmail.com 
o www.esplaiartesenc.bloc.cat 
o Dies d’obertura: cada dia de la setmana 

 
 

• DIA DE LA GENT GRAN 
o Any de creació: 1995 
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• ACTIVITATS: 
o Activitats esportives i de salut:  

� Gimnàstica per a Gent Gran ( centre cívic) 
� Natació ( Piscina municipal) 

o Activitats  culturals d’oci i de lleure: 
� Xerrades Gent Gran i/o cursos: taller memòria…. 
Serveis Socials d’Atenció Primària. 

 
� Ball. (Sala 2 de gener -Cada 15 dies els diumenges.) 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

o Adreça: C/Barquera, 41 

o Telèfon: 938305001 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA PATRONAT DE LA CARITAT DE LA VILA D’ARTÉS. 
o Titularitat: Privada d’iniciativa social 

o Adreça:  C/ Hospital, 15 

o Contacte: 938305306 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  

� Residència: 62 

� Centre de dia: 12 

o Any de creació:  

� Residència 1968 

� Centre de dia: 2000 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT VICTOR. 

 

o Titularitat: Privada  

o Adreça:  C/  Sant Víctor, s/n 

o Contacte: 938202842 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  

� Residència: 53 

� Centre de dia: 15 

o Any de creació:  2007 
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• HABITATGES TUTELATS  

o Serveis socials d’Atenció Primària. 

o Ajuntament d’Artés. 

o C/Barquera, 41 

o 938305001 

o  

SOCIOEDUCATIUS 

 

• ESCRIPTURA DE CATALÀ. 
Centre Cívic. 

  

• MEMORIA VIVA 
Biblioteca cal Sitges. 
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AVINYÓ 

Població major de 65 anys:  492  persones 

Ajuntament 

Plaça Major, 11 CP 08279 

93938387700 

www.avinyó.cat 

avinyó@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS 

 

• CASAL DE LA GENT GRAN DEL PASSEIG 

o Titularitat  Municipal 

o Passeig, 12 T/.931 860 101 casalelpasseig@gmail.com  

o gengranavinyo@gmail.com 

o Dies d’obertura: cada dia  

o Horari: de dilluns a dissabte de 14 a 19 h i diumenges de 15 a 20 h. 

o Usuaris: dies laborables 30 persones i festius 100 aproximadament 

o Any de creació: en aquesta ubicació des de l’octubre de 2009 

o Servei:  gratuït  

 

• CENTRE CÍVIC D’HORTA D’AVINYÓ  

o Titularitat: Municipal  

o Ubicació: C/. Nou s/n ( antic consultori)  

o Dies d’obertura: de dilluns a diumenge 

o Horari:  16h a 19 h.  

o Usuaris: indeterminat  

o Any de creació: 2011 

o Servei: gratuït 
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• ACTIVEM LA MENT  

o Titularitat: Municipal  

o Casal el passeig – Passeig, 12 baixos  

o Dies d’obertura: dimarts i divendres 

o Horari: 9h a 12 h. 

o Usuaris : 12 el dimarts i 5 el divendres  

o Any de creació: 2012 

o Servei: Gratuït  

 

• ESPAI LÚDIC I DE GENT GRAN ( PARC D’AVIS)  

o Titularitat: Municipal 

o Ubicació: Passeig Maragall/ cantonada C/ Santiago Rusiñol s/n 

o Dies d’activitat: Tot l’any 

o Horari: cada dia  

o Usuaris: indeterminat 

o Any de creació: 2010 

o Servei: Gratuït 

 

• ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN  

o Titularitat: Municipal 

o Usuaris: 180  

o Any de creació:  

o Servei de copagament: 10 €/any  

 

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN  

o Titularitat: Municipal 

o Dies d’activitat:  1 setmana a l’any 

o Usuaris: població > de 65 anys 

o Any de creació: 1950 

o Servei: Gratuït exceptuant alguna activitat de pagament, 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIAL BÀSICS 

o Plaça Major, 11  

o 93938387700 

 

• CENTRE RESIDENCIAL DEL BAGES, S.L. 

o Titularitat: Privada – Centre col·laborador d’ICASS  
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o Ubicació: C/ de Santiago Rusiñol, 2  T/. 93 838 88 63 – 

info@residenciarelat.com  

o Dies d’obertura: tot l’any 

o Horari: 24 h.  

o Usuaris: 66 places de residència i 15 de centre de dia. 

o Any de creació: 2006 

o Servei: Copagament amb ICASS i privat  

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• PROJECTE INTERGENERACIONAL 

o Nom: Projecte “ El meu avi” 

o Titularitat: compartida amb la Residència Relat i l’Escola Barnola  

o Ubicació: Residència Relat  

o Dies d’activitat: tercer dijous de cada mes 

o Horari: dijous  de 15 h a 16,30 h. 

o Usuaris: en funció del grup de classe de 6º de primària. 

o Any de creació: curs 2012-13  
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BALSARENY 

Població major de 65 anys:  695 persones 

Ajuntament 

Plaça Ajuntament, 2  CP 08660 

Telèfon: 938396100 

Web: www.balsareny.cat 

A/e: balsareny@balsareny.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DE LA GENT GRAN 

o Titularitat: Generalitat 

o Adreça: Plaça Rector Roc Garcia, 1 

o Telèfon: 938396332 

o A/e: cgg.balsareny@gencat.cat 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge  

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació: 1981 

 

• ASSOCIACIÓ ELS AMETLLERS DE BALSARENY 

 

o Titularitat: Generalitat 

o Adreça: Plaça Rector Roc Garcia, 1 

o Telèfon: 938396332 

o A/e: associacioelsametllers@gmail.com 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge  

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació: 1999 

 

• FESTA DE LA GENT GRAN 

o Any de creació: 1996 

o Es realitza a l’octubre 
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• SETMANA DE LA GENT GRAN: 

o Es realitza al maig 

 

 

• PARC DE GIMNÀSTICA: 

o Plaça Roc Garcia S/n 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA CASAL  VERGE DE MONTSERRAT 

 

o Titularitat:  Entitat Privada d’iniciativa social 

o Adreça: Plaça Rector Roc Garcia, 1 

o Telèfon: 938396031 

o Any de creació: 1947 

o Nº d’usuaris:  

� Residència : 72 

� Centre de dia: 20 

� Menjador social: 4 

 

SOCIOEDUCATIUS. 
 

 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGENERACIONAL 

• Activitats conjuntes amb l’escola i la residència 

 

 

• GAM ( Grup d’ajuda mútua a cuidadors) 

 

• Titularitat: Ajuntament 

• Adreça:  Plaça Roc Garcia, 1 

• Dies d’obertura :  1er i 3er dilluns de mes 

• Horaris: De 15:15h a 16:15h 

• Any de creació: 2009 

• Usuaris: 15 
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CALDERS 

Població major de 65 anys:  168 persones 

Ajuntament 

Plaça Major, 1 CP 08275 

938309000 

www.calders.cat 

calders@calders.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DE CALDERS 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Països Catalans, 1 

o Any de creació: 2011 

o Dies d’obertura: De dilluns a divendres 

o Horari de 15:30 a 19:00 

o Nº d’usuaris: 50 

o Servei gratuït o de copagament: Gratuït 

o Activitats realitzades:  

� Gimnàstica (  dilluns i dimecres) 

� Ioga ( Dimarts i Dijous) 

� Taller de memòria – Diputació de Barcelona 

 

• ESPAI LÚDIC PER A LA GENT GRAN 

 

• ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURALS PER A LA GENT GRAN: Xarxa 

municipal de la Diputació a través del Consorci del Moianès) 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

o Adreça: Plaça Major, 1 

o Telèfon: 938309000 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ACTIVITAT  INTERGENERACIONALS 

o Festa de Nadal 

o Ubicació: Casal de Calders 

o Nº de participants: 100 

o Any de creació: 2011 
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CALLÚS 

Població major de 65 anys:  370 persones 

Ajuntament 

Plaça Major, 1. C.P: 08262 

93-693-00-00 

www.callus.cat 

ajuntament@callus.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DE JUBILATS DE CALLÚS  
 
o Titularitat: Públic (Ajuntament) 

o Equipament: Equipament específic Gent Gran 

o Adreça: Jacint Verdaguer, 12. 08262. 

o Telèfon:  93-836-02-02 

o A/e: casal.jubilats@gmail.com 

o Any de creació: 1980 

o Dies d’obertura: Tots els dies de la setmana 

o Horari: De 17.00 a 20:00h 

o Activitats: Jocs d’entreteniment (cartes, dòmino i billar), excursions, berenars 

(castanyada), gimnàstica, ball (algunes sessions amb bingo), iniciació a la 

informàtica, grup de puntaires, participació i col·laboració en la Setmana de la 

Gent Gran i en les Festes de Tardor que organitza l’Ajuntament. 

o Serveis: Podologia i biblioteca 

 

 

 

• CASAL DEL POBLE DE CALLÚS 
 
o Titularitat: Pública (Ajuntament) 

o Tipus d’equipament: Equipament polivalent 
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o Adreça: Passeig Anselm Clavé, 21. 08262 

o Telèfon: 93-693-00-00 

o A/e: ajuntament@callus.cat 

o Horaris i dies d’obertura: Segons el programa d’activitats de les entitats del poble 

d’acord amb el calendari d’ocupació 

o Activitats: Activitats programades per les entitats del poble que utilitza aquest 

equipament 

 

• RECURSOS I ACTIVITAS DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL 

o Col·lectiu de Dones de Callús.  
o A/e: salaba@hotmail.es 

o Agrupació d’Hortolans 
o Amics de la Poesia 
o a/e: amicspoesia@gmail.com 

o Bitlles Catalanes 
o Club Petanca 
o Grup de Teatre Local 
o Grup de Puntaires de Callús 
o Coral Romança 

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN 
 
o Període de realització: Es porta a terme des de l’any 1999 durant dues setmanes 

del mes de maig 

o Organitzada per: Ajuntament de Callús. Amb la col·laboració del Casal de Jubilats. 

o Activitats: Sessions de cinema, xerrades, espectacle teatral- musical, taller de ioga, 

xocolatada, excursions, missa, etc. 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 
 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
o Adreça: Plaça Major, 1. 08262 

o Telèfon: 93.693.00.00 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE GENT GRAN MUNICIPAL SANT SADURNÍ 
 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Francesc Macià, 25.  

o Telèfon: 93.836.17.98 

o N. de persones que atenen:  

• Residència: 42 llits 
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• Centre de Dia: 8 places 

o Any de creació Residència: 2007 

o Any de creació Centre de Dia: 2007 

o Web: http://www.fssm.es/cen_sadurni.asp 

o A/e: fundacio@fssm.cat 

 

• HABITATGES PROTEGITS PER A GENT GRAN. ZONA RESIDENCIAL GENT GRAN 
 

o Titularitat: Agència de l'habitatge de Catalunya 

o Adreça: C/Francesc Macià 

o Any de creació: 2010 

o Serveis: Pisos d'una habitació (excepte dos que en tenen dues). Centre 

d'Atenció Primària a la planta baixa. 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOBÚS CAVALL BERNAT 
 

• PROJECTES INTERGENERACIONALS REALITZATS AL MUNICIPI 

o Activitats  de relació intergeneracional entre la Residència Sant Sadurní i 

l’Escola   Joventut 
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CARDONA 

Població major de 65 anys:  1263 persones 

Ajuntament 

Plaça de la Fira, 1 CP08261 

Telèfon: 938691000 

Web: www.ajcardona.cat 

A/e: cardona@cardona.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DE GENT GRAN DE CARDONA 

 

o Titularitat: Generalitat 

o Adreça: Avinguda de Pau Casals, s/n 

o Telèfon: 938692075 

o A/e: cgg.cardona@gencat.cat 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge  

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació:  Remodelació 2006 

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LA SAL DE CARDONA 

 

o Titularitat: Generalitat 

o Adreça: Avinguda de Pau Casals, s/n 

o Telèfon: 938692075 

o Any de creació: 1996 

o A/e: lasaldecardona@gmail.com 

o Dies d’obertura : Dilluns, dimecres i divendres  

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

 

• ASSOCIACIÓ A VIURE QUE SON DOS DIES 

o Titularitat: Pública  

o Adreça: Avinguda de Pau Casals, s/n 

o Telèfon: 938684975 
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o A/e: aviurequesondosdies@hotmail.es 

o Dies d’obertura : Dimarts, dijous i dissabte  

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació:  2006 

 

• CASAL LA COROMINA 

o Titularitat: Municipal  

o Adreça: C/ Església, 35 

o Telèfon: 938692856 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge  

o Horaris: De 15:oo a 20:00 

o Any de creació:  2000 

 

• HOMENATGE A LES PERSONES GRANS 

o  Es realitza durant el mes  de desembre 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA TERCERA EDAT SANT JAUME 

 

 

o Titularitat: Entitat privada d’iniciativa social 

o Adreça:  Plaça compte Viladomat, 2 

o Telèfon: 938691168 

o A/e: resid.avis@terra.es 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge  

o Horaris del centre de dia: De 9:00h a 21:00h 

o Any de creació:  

� Residència: 1988 

� Centre de dia: 1997 

o Nº d’usuaris:   

� Residència: 60 

� Centre de dia: 10 
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SOCIOEDUCATIUS. 

 

• CARITAS CARDONA 

 

o Titularitat: Parròquia  St. Miquel I St. Vicenç 

o Adreça:  C/ Flors, 2 

o Telèfon: 938684242 

o A/e: caritascard@yahoo.es 

o PROGRAMA DE VELLESA: 

� Acompanyament a persones grans 

� Usuaris del programa: 24 

o PROGRAMA D’ALIMENTS 
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CASTELLBELL I EL VILAR 

Població major de 65 anys:  654 persones 

Ajuntament 

Joaquim Borràs, 40 CP 08296 

Telèfon: 938340350 

Web: www.castellbellielvilar.cat 

A/e: castellbell@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DEL PENSIONISTA  

o Titularitat: Municipal – gestionat per l’entitat Ass de Jubilats i 

Pensionistes  

o Ubicació: C/.Joaquim Borràs, 36-38 – T/. 93 828 22 11 

o Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 

o Horari: de dilluns a dilluns de 9h. a 13 h. I de 16 h a 19,30h.;  

o dissabte i diumenge de 9 h a 13 h. 

o Usuaris: 138 

o Any de creació: 1977 

 

• ASSOCIACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES GENT D’EDAT 

o Ubicació: C/.Joaquim Borràs, 36-38 – 

o Contacte:  93 828 22 11 

o Dies d’obertura: de dilluns a diumenge. 

o Horari: de dilluns a dilluns de 9h. a 13 h. I de 16 h a 19,30h.;  

o dissabte i diumenge de 9 h a 13 h. 

o Any de creació: 1977 

 

• ASSOCIACIÓ JUBILATS I PENSIONISTES “GENT D’EDAT” 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Joaquim Borràs, 40 

o Telèfon: 938282211 
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• PARC D’ELEMENTS SALUDABLES ( 5 elements de gimnàstica) 

o Titularitat: Municipal 

o Ubicació: Plaça Esteve Biosca 

o Dies d’activitat: instal·lació permanent 

o Usuaris: obert a tothom > de 65 anys. 

o Any de creació: 2012  

o Servei: gratuït 

 

• HOMENATGE A LA VELLESA  

o Titularitat: Municipal  

o Ubicació: Poliesportiu Municipal 

o Activitat: 1 dia a l’any – 2º dissabte de setembre 

o Usuaris:  350 persones  

o Servei: gratuït a les persones > de 65 anys i empadronades al municipi. 

• Municipi adherit a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat 

intergeneracional 2012  - Contracte amb SIENA per l’assessorament 

especialitzat en temes de la gent gran per tal d’impulsar accions d’envelliment 

actiu. 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA  LLAR D’AVIS VERGE DE MONTSERRAT 

 

o Titularitat: Privada  

o Adreça:  C/ Sant Jeroni, 8 

o Contacte: 938340040/938340680 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  

� Residència: 45 

� Centre de dia: 13 

o Any de creació:  

� Residència: 2000 

� Centre de dia: 2002 

 

 

 



27  

 

CASTELLFOLLIT DEL BOIX I NUCLI DE 

MAIANS 

Població major de 65 anys:  84 persones 

Ajuntament 

Plaça de l’Ajuntament, s/n, CP 08255 

Telèfon: 938356033 

Web: www.castellfollitdelboix.cat 

A/e: castellfollitb@diba.cat 

  

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

• EL CENTRE 
o Titularitat i tipus d’equipament: Titularitat pública, Ajuntament. Equipament 

polivalent. 
o Adreça: C/ Escoles, s/n, CP 08255  
o Telèfon: 938366033 (ajuntament) 
o A/e: castellfollitb@diba.cat (ajuntament) 
o Dies d’obertura: Dimecres  de 15h a 17h i de dijous a diumenge tot el dia. 
o Activitats específiques per a la gent gran: 

� Activitat de Ioga (dimecres de 9,15h a 10,45h) – Activitat gratuïta 
� Trobades els dimecres (dimecres de 15h a 17h) 

 

• FESTA DE LA GENT GRAN, DES DE 1991. ES FA EL 1R DIUMENGE DE JUNY I DE MANERA 
ROTATIVA A CASTELLFOLLIT I A MAIANS. 

 

• UNA MONITORA SOCIOCULTURAL PER A LES PERSONES GRANS. 
 

• LOCAL SOCIAL DE LA PARRÒQUIA (JOCS DE TAULA I MANUALITATS). 
 

• CENTRE AGRÍCOLA I RECREATIU DE MAIANS. 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
o Adreça: Plaça de l’Ajuntament, s/n 

o Telèfon: 938356033 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOBÚS CAVALL BERNAT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



29  

 

CASTELLGALÍ 

Població major de 65 anys:  311 persones 

Ajuntament 

Avinguda Montserrat, s/n  CP 08297 

Telèfon: 938330021 

Web: www.castellgali.org 

A/e: castellgali@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ELEMENTS DE GIMNÀSTICA  

• Titularitat: Municipal 

• Ubicació: Zona verda del Mas Planoi  

• Dies d’obertura: Tot l’any  

 

• CASAL D’AVIS “ MUNTANYES DE MONTSERRAT” 

o Titularitat: Municipal  

o Ubicació:  C/. Renaixença  ( antiga escola)  

 

• FESTA DE LA GENT GRAN 

o  Any de creació: 1991 

o Es realitza al mes de febrer 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA IBADA – CASTELLGALÍ  

o Titularitat: privada amb concessió administrativa de gestió per a 40 anys. 

o Ubicació:  c/ de Jacint Verdaguer, 24  

o Telèfon: 93 1158787   - castellgali@ibada.cat 

o Web: www.ibada.cat 

o Dies d’obertura: Tot l’any  

o Horari:  24 h.  

o Usuaris:   

� Residència: 96 

� Centre de dia:10 

o Any de creació: 2012  

o Servei amb prestació vinculada al servei  i privat 

 

• RESIDÈNCIA MAS PLANOI  

 

o Titularitat: privada  

o Ubicació:  c/  del Mas  

o Contacte: 938330520 

o Dies d’obertura: tot l’any 

o Horari. 24 h.  

o Usuaris:  19 

o Any de creació: 1992 
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SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGENERACIONAL RESIDÈNCIA IBADA 

o Actuacions per part dels alumnes de l’escola St.  Miquel 

o Programa de col·laboració amb la residència Comptals d’AMPANS 
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CASTELLNOU DE BAGES 

Població major de 65 anys:  158 persones 

Ajuntament 

Adreça: Plaça de l’Església, s.n. 08251. 

Telèfon: 93-827-20-91 

Web: www.castellnoudebages.cat 

A/e: castellnou@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ASSOCIACIÓ LA NATURA GENT GRAN 
o Titularitat: Entitat Pública (Municipal) 

o Adreça: Edifici Montserrat. C/ Avets, s.n 

o Telèfon: 93-827-20-91 / 93-874-39-59 / 688-45-33-01 

o Tipus d’equipament: Equipament específic per a gent gran 

o Any de creació: 2003 

o Dies d’obertura: De dilluns a divendres 

o Horari: De 18:00 a 21:00 

o Activitats: Gimnàstica (gimnàstica correlativa amb fisioterapeuta, gimnàstica 

dolça, ioga), manualitats, arts plàstiques, classes de ball, balls de country, 

viatges, excursions, xerrades.  

o Grup específic: Coral les Veus de Castellnou) 

o Serveis: Biblioteca i aula d’informàtica 

 

• SALA POLIVALENT  
o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Plaça de l’Església, s.n. 08251. Castellnou de Bages 

o Dies d’obertura: De dilluns a divendres 

o Any de creació: 2010 

o Activitats: Les que organitza l’Associació La Natura Gent Gran 

o Serveis: Biblioteca i aula d’informàtica 
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• FESTA HOMENATGE A LA  GENT GRAN 
o Es realitza des de l’any 2009 durant tot el mes de juny. 

o Està oberta a tothom amb invitació especial als majors de 75 anys. 

o Activitats: Cantada de la Coral, arrossada, i premi a la persona més gran: Home 

i dona. 

 

• RECURSOS I ACTIVITATS DE PROMOCIÓ I PARTICIPACIÓ SOCIAL 

o Concerts de Nadales a càrrec de “La Coral de les veus de Castellnou” 
o Trobada de corals compartits 
o Concerts complerts oferts per “La Coral Les Veus de Castellnou” 
o Intercanvi local de Corals 
o Misses cantades  per la Coral 
o Caramelles 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
o Adreça: Plaça de l’Església, s.n. 08251. 

o Telèfon: 93-827-20-91 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOBÚS CAVALL BERNAT 
 

• PROJECTES INTERGENERACIONALS REALITZATS AL MUNICIPI 

o Es realitzen activitats de relació intergeneracional entre l’Escola Olivar i        

“Les veus del Castellnou”. 
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L’ESTANY 

Població major de 65 anys:  98 persones 

Ajuntament 

Dr. Vilardell, 1 CP08148 

938303000 

estany@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• HOTEL D’ENTITATS DE L’ESTANY 

 

o Titularitat: Municipal. Equipament polivalent 

o Adreça: Balmes, 30 i Major, 27 ( dues entrades) 

o Telèfon: 938303241 

o Dies d’obertura: En funció de les activitats 

o Any de creació: 2005 

 

• SALA POLIVALENT 

 

o Titularitat: Municipal  

o Adreça: Balmes, 30  

o Dies d’obertura: En funció de les activitats 

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE L’ESTANY 

o Adreça: Balmes, 30 

o Telèfon: 938303182 - domingobescos@gmail.com   

o Dies d’obertura: En funció de les activitats 

o Any de creació: 2003 

 

• FESTA DELS AVIS 

o Any de creació:  1999 

o Es realitza el mes de setembre 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA LLORENÇ PRESSEGUÉ 

 

o Titularitat: Privada 

o Adreça:  PSG.  Dr. Vilardell, 20 

o Contacte: 938303076 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  

� Residència: 24 

� Centre de dia: 1 

o Any de creació:  

� Residència 1997 
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FONOLLOSA 

Població major de 65 anys:  228 persones 

Ajuntament 

Església, s/n. CP 08259 

938366005 

www.fonollosa.cat 

fonollosa@diba.cat 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

• ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE FONOLLOSA  

• CASAL DE LA GENT GRAN DE FONOLLOSA 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: Titularitat pública, Ajuntament. Equipament 
específic per gent gran. 

o Adreça: C/ Església, s/n – 08259 Fonollosa. 
o Telèfon: 938366005 (ajuntament) 
o Web: www.acrfonollosa.cat 
o A/e: acrfonollosa@gmail.com (Associació cultural i recreativa de Fonollosa) 
o Any de creació: 1983 
o Número de socis: 198 (en 2009) 
o Dies d’obertura i horari: Dilluns, dimarts i dijous matí, de 10h a 12h. 
o Activitats específiques per a la gent gran: 

� Gimnàstica dolça 
� Tallers 
� Xerrades 
� Informàtica (es disposa d’aula d’informàtica) 

 

• ASSOCIACIÓ CULTURAL RECREATIVA DE FALS  

•  CASAL DE FALS 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: Privada - Associació cultural i recreativa de 
Fals.  

o Adreça: C/ Escoles, s/n – 08259 Fals. 
o Telèfon: 938368003 
o Web: www.acrfals.com 
o A/e: acrfals@gmail.com (Associació cultural i recreativa de Fals) 
o Any de creació: 2001 
o Número de socis: 46 
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o Dies d’obertura i horari: Dimecres tarda de 16h a 19h. Els mesos de juliol a 
setembre es fan excursions els dimecres al matí i al casal no es realitzen 
activitats. 

o Activitats específiques per a la gent gran: 
� Gimnàstica, tallers de pintura, manualitats i jocs de sobretaula - 

Activitats amb copagament per part del/de la participant. 
 

 

• ASSOCIACIÓ CULTURAL I RECREATIVA DE CAMPS  
 

• CENTRE CULTURAL DE CAMPS 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: Privada - Associació cultural i recreativa de 
Camps. Equipament polivalent.  

o Adreça: Afores, s/n – 08259 Fonollosa. 
o Telèfon: 670 236 245 (president) 
o A/e: acrcamps@gmail.com (Associació cultural i recreativa de Camps) 
o Dies d’obertura i horari: obert els caps de setmana i en funció de les activitats 

que es realitzen. 
o Activitats: es porten a terme les activitats de l’entitat que l’utilitza. 

 

• EQUIPAMENT PÚBLIC DE CANET DE FALS 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: Pública, Ajuntament. Equipament polivalent. 
Mòdul municipal o consultori mèdic. 

o Adreça: segons equipament. 08259 Canet de Fals (Fonollosa) 
o Telèfon: 938366005 (Ajuntament de Fonollosa) 
o A/e: fonollosa@diba.cat  
o Dies d’obertura i horari: en funció de les activitats de l’entitat que l’utilitza. 
o Activitats: les concretes per a la població de Camps s’organitzen des de 

l’Ajuntament de Fonollosa amb el suport de la dinamitzadora sociocultural. 
També es beneficien de les activitats que fan al casal de Fonollosa o Fals. 

 

• HOMENATGE A LA GENT GRAN des de 1988. Es fa de manera rotativa als 4 nuclis de 
població: Fonollosa, Fals, Camps i Canet de Fals. 

 

• DINAMITZADORA SOCIOCULTURAL GENT GRAN per els 4 nuclis de Fonollosa. Activitat 
compartida amb els municipis d’Aguilar de Segarra, Fonollosa i Rajadell desenvolupat 
per part dels ajuntaments i La Diputació de Barcelona amb edició d’una publicació 
d’activitats trimestral per a les persones grans. 

 

• CONCURS DE TEATRE CAMPS-FALS I FONOLLOSA 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
o Adreça: C/ Església, s/n 

o Telèfon: 938366005 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOBÚS CAVALL BERNAT 
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GAIÀ 

Població major de 65 anys:  22 persones 

Ajuntament 

Adreça: Plaça Ajuntament, s.n. C.P: 08679 

Telèfon: 93-839-01-51 

Web: www.gaia.cat 

A/e: gaia@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• LOCAL SOCIOCULTURAL DE GALERA 
 

o Titularitat: Públic (Ajuntament) 

o Equipament: Equipament polivalent 

o Adreça: Plaça Ajuntament, s.n. 08679. 

o Telèfon:  93-839-01-51 

o A/e: gaia@diba.cat 

o Dies d’obertura: En funció de les activitats 

o Activitats específiques per a la gent gran: Tallers de cuina, entrenament de la 

memòria. Aplec de Primavera, Aplec de Sant Esteve (arrossada: 2n diumenge 

de maig), Aplec de Santa Àgata. 

 

• SORTIDA ANUAL PER A LES PERSONES MAJORS DE 55 ANYS 
 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 
o Adreça: Plaça Ajuntament, 8. Navàs. 

o Telèfon: 938204949 
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MANRESA 

Població major de 65 anys:  14.514 persones 

Ajuntament 

Plaça Major, 1 CP 08241 

Telèfon: 938782300 

Web: www.ajmanresa.cat 

A/e: gentgran@ajmanresa.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

CASALS DE GENT GRAN 

 

• CASAL DE LA GENT GRAN DE LA BALCONADA 

 

o Titularitat: Ajuntament de Manresa . Gestionat per l’AV de la Balconada i 

l’Associació de Gent Gran del barri 

o Adreça: Passeig St. Jordi, 10-11 

o Dies d’obertura: tancat el dimarts al matí i el diumenge a la tarda 

o Horari: Horari de 9 a 13 h. i de 15 a 20 h. 

 

• CASAL DE LA GENT GRAN DE LA FONT DELS CAPELLANS 

o Titularitat: Casal de la Generalitat de Catalunya 

o Adreça: C/ Font dels Capellans, 85-87 

o Telèfon: . 938735162 

o Horari: Horari de 10 a 20 h 

 

• CASAL DE LA GENT GRAN DE MANRESA 

o Titularitat: Casal de la Generalitat de Catalunya 

o Adreça: C/ Circumval·lació, 60 

o Telèfon:  938741955 

o Horari de 10 a 20 h 
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• CASAL LA NOSTRA LLAR 

o Titularitat: Casal de l’AV de Valldaura 

o Adreça: C/ Dos de Maig, 26-28, baixos 

o Telèfon: Tel. 938727456 

o Horari: Horari de 9.30 a 13 h i de 15.30 a 21 h 

 

• CLUB DE JUBILATS DE LES ESCODINES 

o Titularitat: Casal de l’AV de les Escodines 

o Adreça: C/ Sant Bartomeu, 50 

o Telèfon: . 938751540 

o Horari de 16.30 a 20 h. 

 

• CX ESPAI SOCIAL DE MANRESA 

o Titularitat: Casal de la Fundació Catalunya Caixa 

o Adreça: C/ Caritat, 14 

o Telèfon: 938744740 

o Horari :de 10 a 13 h. i de 15 a 20 h. 

 

• ESPLAI MONTSERRAT  

o Titularitat: Casal de l’AV de la Ctra. Santpedor 

o Adreça: Ctra. de Santpedor, 188-192, baixos 

o Telèfon: 938770221 

o Horari de 15 a 19 h. 

 

• L’ESPLAI 

o Titularitat: Casal de la Fundació Caixa de Pensions 

o Adreça: C/ Pompeu Fabra, 2 

o Telèfon:  938722153 

o Horari: Horari de 10 a 13 h. i de 15 a 20 h. 

 

• LLAR DE JUBILATS MION I PUIGBERENGUER 

o Titularitat: Casal de l’AV Mion- Puigberenguer 

o Adreça: C/ Cadí, s/n 

o Telèfon:. 938740601 

o Horari de 15 a 20 h. 

 

• LLAR DE JUBILATS SAGRADA FAMÍLIA 

o Titularitat: Casal de l’AV Sagrada Família 
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o Adreça: C/ Penedès, 17-19 

o Telèfon:. 938731053 

o Horari de 15.00 a 19.30 h. 

ENTITATS DE GENT GRAN 

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN CASAL FONT DELS CAPELLANS 

o Adreça:C/ Font dels Capellans, 85-87 

o Telèfon. 938735162 

 

• ASSOCIACIÓ DE VIUDES DE MANRESA 

o Adreça:C/ Bilbao, 7, 1r 1a 

o Telèfon:. 938739351 

 

• ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE MANRESA 

o Adreça: Ctra. de Cardona, 16 

o Telèfon: 938722153 

 

• ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE LA BALCONADA 

o Adreça: Passeig St. Jordi, 10-11 

 

• ASSOCIACIÓ JACINT CARRIÓ 

o Adreça: C/ Granollers, núm. 30 oct. 11  

 

• ASSOCIACIÓ VIURE I CONVIURE 

o Adreça:C/ Circumval·lació, 60 

o Tel. 938735650 

 

• COORDINADORA DE JUBILATS I PENSIONISTES 

o Adreça: C/ Campdurgell, 38 3r.  

o Tel. 938728916 

 

• GIMMA, GRUP D’INFORMADORS MAJORS MANRESANS  

o Adreça: C/ Roger de Flor, 39 baixos 
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o Tel. 677432189 

 

• VIDA CREIXENT 

o Adreça:Ctra. Pont Vilomara, 1-3, 2n 3a  

o Tel. 938757282 

 

• SECOT 

o Adreça:Muralla del Carme, 17-23 

o Tel. 938724222 

ESPAIS LÚDICS PER A LA GENT GRAN 

 

• BALCONADA 

o Adreça: Passeig St. Jordi de la Balconada (bloc,27) 

 

• PARC DEL MUSEU DE LA TÈCNICA 

o Adreça: C/ de la Sèquia s/n  

ESPECTACLES  

 

• PROGRAMA +65 ANYS KURSAAL 

o Adreça: Passeig Pere III,  

o Tel. 938757282 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS  

  

• SERVEI D’ACOLLIDA 

o Adreça: C/ Canal, 6 1r. 

o Tel. 938724597 

o Horari: de dilluns a dijous de 9 a 19 h. i divendres de 9 a 14 h. 
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• SERVEI DE SEGUIMENT ZONA CENTRE 

o Adreça: C/ de la Canal, 6 1r. 

o Tel. 938724597 

 

• SERVEI DE SEGUIMENT ZONA LLEVANT 

o Adreça: C/ Sant Blai, 14-16 

o Tel. 938784000 

 

• SERVEI DE SEGUIMENT ZONA NORD 

o Adreça: C/ Torres i Bages, 30 

o Tel. 938784340 

 

• SERVEI DE SEGUIMENT ZONA PONENT 

o Adreça: C/ Bernat Oller, 14-16 

o Tel. 938722477 

 

• EQUIP D’ATENCIÓ A LA DEPENDÈNCIA I LA DISCAPACITAT 

o Adreça: C/ Torres i Bages, 30 

o Tel. 938784340 

 

• ESPAI JOVE 

o Adreça: C/ Canal, 6 1r. 

o Tel. 938724597 

o Horari: Horari: de dilluns de 16:30 a 20 h. i de dimarts a divendres demanar hora 

SERVEIS D’ATENCIÓ AL DOMICILI 

 

• SERVEI MUNICIPAL D’AJUDA A DOMICILI  

o Adreça: C/  Remei de Dalt, 8 

o Tel. 938722824 

 

• SERVEIS D’AJUDA A DOMICILI SOCIOSANITARIS 

o Serveis finançats per l’Ajuntament de Manresa que ofereixen atenció a persones 

malaltes, gestionats pel PADES, els CAP, hospitals i centres sociosanitaris pels seus 

propis usuaris. 
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SERVEIS DE PRÉSTEC 

 

• SERVEI DE PRÉSTEC I RECOLLIDA DE MATERIAL ORTOPÈDIC 

 

o Titularitat: Servei que ofereix La Nostra Llar de Valldaura. 

o Adreça: C/ Dos de Maig, 26-28, baixos  

o Tel. 938727456 

 

• SERVEI DE PRÉSTEC DE LLIBRES A DOMICILI 

o Titularitat: Servei de Biblioteca del Casino 

o Adreça: Passeig Pere III, 27-29 

o Tel. 938753 636 

SERVEIS D’INFORMACIÓ 

 

• OFICINA D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ DE L’AJUNTAMENT DE MANRESA 

o Adreça: Pl. Major, 1 

o Tel. 938782301/010 

 

• OFICINA D’ACCIÓ SOCIAL I CIUTADANA 

o Adreça: Pl. de la Democràcia,1 

o Tel. 938362874  

 

• OFICINA D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR 

o Adreça:Muralla de Sant Domènec, 24  

o Tel. 936930353 

 

 

• SERVEI D’ORIENTACIÓ JURÍDICA DEL COL·LEGI D’ADVOCATS DE MANRESA 

o Adreça: C/ Sant Joan Baptista de la Salle, 4, 3r 

o Tel. 938721563  

ÀPATS A DOMICILI 

 

• SERVEI MUNICIPAL D’ÀPATS A DOMICILI 

o Serveis Socials Bàsics 
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TELEASSISTÈNCIA  

 

• TELEASSISTÈNCIA MUNICIPAL 

o Serveis Socials Bàsics  

 

• TELEASSISTÈNCIA PRIVADA 

o Creu Roja (938725644) 

o Mapfre (938749170) 

o Mutuam (938724330)  

TRANSPORT ADAPTAT 

 

• SERVEI MUNICIPAL DE TRANSPORT ADAPTAT 

o Titularitat: Serveis Socials Bàsics  

 

• MONSERVEIS 

o Titularitat: privada 

o Adreça: C/ Josep M. Planes, 7 baixos  

o Tel. 938775060 

 

• SERVEI DE TAXI ADAPTAT 

Tel. 630044297 / 938744000 

CENTRES DE DIA 

• CENTRE DE DIA RESIDÈNCIA MONT BLANC 

o Titularitat: I.B.A.M RESIDÈNCIA MONT BLANC 

o Adreça: C/ Mossèn Jacint Verdaguer 2-4, Manresa 

o Tel. 938772848 

o Nº d’usuaris: 15 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• CENTRE DE DIA CATALUNYA  

o Titularitat: Equipament de l’Ajuntament de Manresa.  

o Adreça: C/ Bernat Oller, 14-16 

o Tel. 938725185 

o Nº d’usuaris: 4 places 

 

• CENTRE DE DIA MANRESA 

o Titularitat: Equipament de la Generalitat de Catalunya 

o Adreça: C/ Circumval·lació, 60 
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o Tel. 938734022 

o Nº d’usuaris: 20 places 

 

• CENTRE DE DIA TERAPÈUTIC SANT FRANCESC 

o Titularitat: Equipament de la Residència Sant Francesc de Santpedor.  

o Adreça: C/ Tarragona, 12 

o Tel. 938320452 

o Nº d’usuaris: 35 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• CENTRE DE DIA FONT DEL CAPELLANS 

o Titularitat: Equipament de la Generalitat de Catalunya.  

o Adreça:C/ Font dels Capellans, 85-87 

o Tel. 938735162 

o Nº d’usuaris: 15 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• CENTRE DE DIA GERMANETES DELS POBRES  

o Titularitat: Equipament privat de les Germanetes dels pobres 

o Adreça: C/ Saleses, 16-18 

o Tel. 938720911 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• CENTRE DE DIA SAGRADA FAMÍLIA  

o Titularitat: Equipament privat gestionat per la Fundació Residència d’avis de la 

Sagrada Família.  

o Adreça: C/ Vallès, 8 

o Tel. 938772177 

o Nº d’usuaris: 22 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• CENTRE DE DIA VALLDAURA 

o Titularitat: Equipament privat.  

o C/ Cós, 10 

o Tel. 938729468 

o Nº d’usuaris: 14 places  

o Servei gratuït o de copagament 



48  

 

HABITATGES TUTELATS 

 

• HABITATGES TUTELATS TERESINA TORRA I SANMARTÍ 

o Titularitat: Equipament públic de la Generalitat de Catalunya. Per fer la sol·licitud 

cal adreçar-se als Serveis Socials Bàsics de la seva zona. 

o Adreça: Pl. de la Democràcia,1 

o Nº d’usuaris: 26 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

RESIDÈNCIES DE GENT GRAN 

 

• RESIDÈNCIA CATALUNYA 

o Titularitat: Residència de l’Ajuntament de Manresa 

o Adreça: C/ Bernat Oller, 14-16 

o Tel. 938725185 

o Nº d’usuaris: 23 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• RESIDÈNCIA CASA PADRÓ 

o Titularitat: Residència privada.  

o Adreça: Passeig Pere III, 44, 1r. 

o Tel. 938771553 

o Nº d’usuaris: 19 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• RESIDÈNCIA FONT DELS CAPELLANS 

o Titularitat: Residència de la Generalitat de Catalunya 

o Adreça: C/ Font dels Capellans, 85-87 

o Tel. 938735162 

o Nº d’usuaris: 58 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• RESIDÈNCIA GERMANETES DELS POBRES  

o Titularitat: Residència de les Germanetes del Pobres. 

o Adreça: C/ Saleses, 16-18 

o Tel. 938720911 

o Nº d’usuaris: 87 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 
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• RESIDÈNCIA MONTBLANC  

o Titularitat: Residència col·laboradora amb la Generalitat de la Institució Benèfica 

Assistencial Manresana.  

o Adreça: C/ Mn. Jacint Verdaguer, 2-4 

o Tel. 938772848 

o Correu electrònic: residencia@residenciamontblanc.com 

o Dies d’obertura: 365 dies/any 

o Horari: 24 hores 

o Nº d’usuaris: 90 places 

o Any de creació: 1985 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

 

• RESIDÈNCIA MUTUAM MANRESA 

o Titularitat: Privada. Residència de la Mutuam 

o Adreça: C/ Era Huguet, 6 

o Tel. 938732412 

o Correu electrònic: 

o Dies d’obertura: 

o Horari: 

o Nº d’usuaris: 39 places 

o Any de creació: 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 
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• RESIDÈNCIA SANT JOSEP  

o Titularitat: Residència de les Germanes Josefines de la Caritat. 

o Adreça: C/ Magnet, 22 

o Tel. 938726566  

o Nº d’usuaris: 41 places per a dones 

o Servei gratuït o de copagament 

 

• RESIDÈNCIA SAGRADA FAMÍLIA 

o Titularitat: Residència de la Fundació Residència d’avis del barri de la Sagrada 

Família.  

o Adreça: C/ Vallès, 17 

o Tel. 8738333 /938772177  

o Nº d’usuaris: 43 places  

o Servei de menjador 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

 

• RESIDÈNCIA SANT ANDREU 

o Titularitat: Residència de la Fundació sociosanitaris de Manresa. 

o Adreça: C/ Remei de Dalt, 14 

o Tel. 938743312 

o Nº d’usuaris: 73 places 

o Servei gratuït o de copagament: copagament 
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• RESIDÈNCIA VALLDAURA 

o Titularitat: Residència privada.  

o Adreça: C/ Cós, 10 

o Tel. 938729468/ 938722223 

o Nº d’usuaris: 46 places  

o Servei gratuït o de copagament: copagament 

PARTICIPACIÓ CIUTADANA 

 

• CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

o Adreça: Ctra. de Vic, 16 2n. 

o Tel. 938753904 

 

• CONSELL DE CIUTAT 

o Adreça: Ctra. de Vic, 16 2n. 

o Tel. 938753904 

ACOLLIMENT INTERGENERACIONAL 

 

• PROGRAMA VIURE I CONVIURE 

o Titularitat: 

o Adreça: Ctra. de Vic, 16 

o Tel. 938752484 

GRUPS D’AJUDA MÚTUA 

 

• ASSOCIACIÓ DE FAMILIARS DE MALALTS D’ALZHEIMER 

o Adreça: C/ Remei de Dalt, 3 

o Tel. 938743312 

 

• SERVEI D’ACOMPANYAMENT EN EL DOL DE MANRESA 

o Adreça: Av. Bases de Manresa, 6-8, principal  

o Tel. 635534236 

ACTIVITATS 

 

• CATÀLEG D’ACTIVITATS 
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o Art k’suma 

o A 100 cap als 100 

o Teatre dels records 

o Memòria activa 

 

• CANÇONS DE TOTS ELS TEMPS 

o Lloc: AV Cots-Guix-Pda. Roja 

o Horari: dilluns i dimecres d’11 a 12 

o Inscripcions: AV Cots, Guix, Pujada Roja.- C/ Sant Joan, 34, tel. 938735692 

 

• AV CTRA. SANTPEDOR 

o Horari: dimarts i dijous de 10 a 11 

o Inscripcions: AV de la Ctra. Santpedor.- Ctra. Santpedor, 188 bxs. tel. 938770221 

 

• AV FONT DELS CAPELLANS  

o Horari: dilluns i dimecres de 9 a 10 

o Inscripcions: AV Font dels Capellans.- Font dels Capellans, bloc 14 local 75, tel. 

9387443 06 

 

• AV MION-PUIGBERENGUER 

o Horari: divendres de 10,30 a 11,30 

o Inscripcions: AV Mion-Puigberenguer.- C/ de la Florida, 24. tel. 938757193 

 

• CC SELVES I CARNER 

o Horari: dimarts i dijous de 16 a 17 

o Inscripcions: AV Pl. Catalunya.- C/ General Prim, 2 bxs., tel. 938772488 

 

• AV VIC-REMEI 

o Horari: dimarts i dijous de 9 a 10 

o Inscripcions: AV Vic-Remei.- C/ Verge de l’Alba, 4, tel. 938747599 

 

• CASAL DE LA BALCONADA 

o Horari: dilluns i dimecres de 10 a 11 

o Inscripcions: Casal de Gent Gran de la Balconada.- Passeig St. Jordi, núm. 10 i 11  
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• CLUB DE JUBILATS DE LES ESCODINES 

o Horari: dimarts i dijous d’11 a 12 

o Inscripcions: Club de Jubilats de les Escodines.- C/ Sant Bartomeu, 50, tel. 

938751540 

 

• AV DE VALLDAURA 

o Horari: dimarts i dijous de 17 a 18 

o Inscripcions: AV de Valldaura.- Ausiàs March, 10, tel. 938729567 

 

• AV PARE I. PUIG 

o Horari: dimecres d’1/4 de 4 a 1/4 de 5  

o Inscripcions: AV de Pare I. Puig.- Local 6, tel. 938754705 

 

• A 100 CAP ALS 100 

o Cicle de caminades per descobrir paratges poc coneguts d’altres municipis 

o Inscripcions: Coordinadora de Jubilats i pensionistes 

o Passeig Pere III, 94 1r. (dimarts i divendres de 5 a 7 de la tarda) 

o Tel. 938728916 

 

 

• GIMNÀSTICA DOLÇA 

o Ateneu Les Bases 

o AV Valldaura 

o Casal La Font 

o Piscines Municipals 

o AV St. Pau 

o Casal Gent gran de la Balconada 

o Esport 7 

o Gimbe 

o Av Pujada Roja 

o Renaixença 

o Inscripcions: Oficina d’atenció al ciutadà 

o Pl. Major, 1 

o Tel. 010 
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SOCIOSANITARIS. 

HOSPITALS 

 

• ALTHAIA. CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA 

o Titularitat: Althaia 

o Adreça: Av. Bases de Manresa, 6-8  

o Tel. 938732550 

 

• ALTHAIA. CLÍNICA SANT JOSEP 

o Titularitat: Althaia 

o Adreça: C/ Caputxins, 19  

o Tel. 938744050 

 

• ALTHAIA. HOSPITAL DE SANT JOAN DE DEU   

o Titularitat:    Althaia 

o Adreça: La Culla, s/n  

o Tel. 938742112 

AMBULÀNCIES  

 

• COR DE CATALUNYA 

o Adreça: C/ Sant Joan d'en Coll, 47 

o Tel. 938774600 

 

• SERVEI TRASLLAT SANITARI, SL 

o Adreça: C/ General Prim, 21 

o Tel. 938772626 

 

ALTRES SERVEIS  

 

• SERVEI DE SALUT MENTAL  

o Adreça: La Culla, s/n  

o Tel. 938759300 
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• SERVEI D'INSPECCIÓ DE L'ICS 

o Adreça: C/ Soler i March, 6  

o Tel. 938742312 

 

• CREU ROJA DE MANRESA 

         

o Adreça: C/ Saleses, 10  

o Tel. 938725644  

HOSPITALITZACIÓ SOCIOSANITÀRIA 

 

• ALTHAIA. CENTRE HOSPITALARI DE MANRESA 

o Titularitat: Althaia 

o Adreça: Av. Bases de Manresa, 6 i 8 

o Tel. 938732550 

o Nº d’usuaris: 28 llits d’hospitalització de mitja estada per motius de convalescència 

prèvia indicació dels professionals sanitaris 

 

• FUNDACIÓ SOCIOSANITARIA DE MANRESA 

o Adreça: C/ Remei de  Dalt, 1-3 

o Tel. 938743312 

o 50 llits de convalescència 

o 113 llits de llarga estada 

o 14 llits de cures pal·liatives 

o 13 llits de mitja estada psicogeriatrica 

o 38 places d’hospital de dia rehabilitador 

o 20 places d’hospital de dia psicogeriatric 

o Ofereix places concertades, hospital de dia, servei de consultes d’avaluació 

geriàtrica, unitat de diagnòstic de demències, UFISS i un PADES.  

 

URGÈNCIES 

 

• CENTRE D’URGÈNCIES D’ATENCIÓ PRIMÀRIA 

o Adreça: Av. Bases de Manresa, 6-8  

o Tel. 938731349  
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• PROTECCIÓ CIVIL 

o Adreça: C/ Bruc, 33-35 (Edifici la Florinda)  

o Tel. 938729100 

 

• TOT TIPUS D’EMERGÈNCIES 

o Tel. 112 

 

SOCIOEDUCATIUS 

FORMACIÓ UNIVERSITÀRIA 

 

• SALUT I BENESTAR 

o Titularitat: Fundació Universitària del Bages 

o Adreça: Av. Universitària del Bages, 4-6 

o Tel. 938757348 

o Dies d’obertura: Dimarts i dijous 

o Horari: de 16:00 a 18:00 

 

• ECONOMIA A L’ABAST 

o Titularitat: Fundació Universitària del Bages 

o Adreça: Av. Universitària del Bages, 4-6 

o Tel. 938757348 

o Dies d’obertura: Dimarts i dijous 

o Horari: de 10:30 a 12:30 

 

• COMPRENDRE EL MÓN AVUI 

o Titularitat: Fundació Universitària del Bages 

o Adreça: Av. Universitària del Bages, 4-6 

o Tel. 938757348 

o Dies d’obertura: Dimarts i dijous 

o Horari: de 16:00 a 18:00 

FORMACIÓ PERMANENT 

 

• ESCOLA D’ADULTS JACINT CARRIÓ 

o Adreça: Plaça Cots 5-7.08241 Manresa 

o Tel. 938741136 
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FORMACIÓ ESPECIALITZADA 

 

• INICIACIÓ A LA INFORMÀTICA I INTERNET PER A GENT GRAN 

Titularitat: 

Adreça: Oficina d’atenció al ciutadà. Pl. Major, 1 

Tel. 010 

PROJECTES INTERGENERACIONALS 

 

• PROJECTE INTERGENERACIONAL INVENTANT ESTACIONS 

o Titularitat: IES Lluís de Peguera i IBAM Residència Mont Blanc 

o Adreça: C/ Jacint Verdaguer 2-4, Manresa 

o Tel938772848 

o Correu electrònic:residencia@residenciamontblanc.com 

o Nº d’usuaris: 14 joves i 14 persones grans 

o Any de creació: 2005 

o Servei gratuït o de copagament: gratuït 
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MARGANELL 

Població major de 65 anys:  62 persones 

Ajuntament 

Sant Esteve, s/n  CP 08298 

Telèfon: 938357063 

Web: www.marganell.net 

A/e: marganell@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 
 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA “TEMPS D’OR” 

o Titularitat: Privada  

o Ubicació: Crta. BV 1123 Km. 7,5  

o Telèfon: 93 835 72 47  

o Dies d’activitat: tot l’any 

o Usuaris: 24 

o Any de creació: 1995 

o Servei:  Pagament  
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MOIÀ 

Població major de 65 anys:  926 persones 

Ajuntament 

Pl. Sant Sebastià, 1 CP 08180 

Telèfon: 938300000 

Web: www.moia.cat 

A/e: moia@diba.cat  

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

•  ESPLAI CAIXA DE MOIÀ 

o Titularitat: Privat ( LA CAIXA) 

o Adreça: Pl. Pare Francesc Sagrera, s/n  

o Contacte: 938300203  esplaimoia@gmail.com 

o Dies d’obertura: Cada dia de la setmana 

o Horari: De 14:45h a 19:45 

o Any de creació: 1979 

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L’ESPLAI DE MOIÀ 

o Adreça: Pl. Pare Francesc Sagrera, s/n  

o Contacte: 938300203  esplaimoia@gmail.com 

o Dies d’obertura: Cada dia de la setmana 

o Horari: De 14:45h a 19:45 

o Any de creació: 1979 

 

• PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN DEL MOIANÈS. 

o Titularitat: Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 

 

• CAN CARNÉ ( HOTEL D’ENTITATS DE MOIÀ) 

 

o Titularitat: Municipal 
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o Adreça: C/ de les joies, 11-13 

o Contacte: 938207600  

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

o Plaça de Sant Sebastià, 1 

 

• RESIDÈNCIA TORRE DE MOIÀ 

 

o Titularitat: Privada – Mª Carmen Sánchez 

o Adreça:  C/ Nazari Alibés, 1 

o Contacte:  938208008 – torremoia@gmail.com 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris o socis: 38 

o Servei  gratuït o amb copagament: privat 

 

• HOSPITAL RESIDÈNCIA VILA DE MOIÀ 

 

o Titularitat: Privada 

o Adreça:  Pl. Hospital, 1 

o Contacte:  938300269 hospiresimoia@terra.es 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris: 

� Residència: 56 

� Centre de dia: 15 

� Servei de menjador social 

o Servei  gratuït o amb copagament: privat 

 

• RESIDÈNCIES DE MOIÀ 

 

o Titularitat: Privada  

o Adreça:  Ctra. de Manresa, 98  

o Contacte:   resicatalunya@gmail.com 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 
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o Nº d’usuaris o socis: 38 

o Any de creació: 1993 

 

• CREU ROJA MOIANÈS 

• Adreça: Carta. Manresa, 47 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• PROJECTE INTERGENERACIONAL  

o En procés de creació ( 2013) 
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MONISTROL DE CALDERS 

Població major de 65 anys:  136 persones 

Ajuntament 

Vinya, 9 08275 

938399000 

www.monistroldecalders.cat 

monistrolc@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL D’AVIS L’ESPIGA 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Camp de Futbol, s/n 

o Contacte: 938398065  espiga.casal@gmail.com  

o Dies d’obertura: Cada dia de la setmana 

o Horari: De 17:00 a 20:00 

o Any de creació: 1999 

 

• ASOCIACIÓ D’AVIS L’ESPIGA DE MONISTROL DE CALDERS 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Camp de Futbol, s/n 

o Contacte: 938398065  espiga.casal@gmail.com  

o Dies d’obertura: Cada dia de la setmana 

o Horari: De 17:00 a 20:00 

o Any de creació: 1999 

 

 

• FESTA DELS AVIS 

o Any de creació: 1990 
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• PLA DE DINAMITZACIÓ DE LA GENT GRAN DEL MOIANÈS. 

o Titularitat: Consorci per la promoció dels municipis del Moianès 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64  

 

MONISTROL DE MONTSERRAT 

Població major de 65 anys:  559 persones 

Ajuntament 

Plaça Font Gran, 2 – CP 08691 

Telèfon: 938350011 

Web : www.monistroldemontserrat.cat 

A/e : monistrolm@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• LLAR D’AVIS DE MONISTROL DE MONTSERRAT 
o Titularitat i tipus d’equipament: titularitat pública (ajuntament). Equipament 

específic per a gent gran. 
o Adreça: Ctra. D’Abrera a Manresa, S/n 08691 Monsitrol de Montserrat 
o Telèfon: 938350381 
o A/e: bertallar@hotmail.es 
o Any de creació: 1983 
o Dies d’obertura i horari: de dilluns a diumenge de 16h a 20h. 
o Activitats: L’Obra Social de La Caixa subvenciona activitats concretes: 

manualitats (pintura i puntes de coixí), ioga i cine fòrum. 
o Serveis: de cafeteria i aula d’informàtica. 
 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE MONISTROL DE MONTSERRAT 
o Titularitat i tipus d’equipament: Equipament públic, Llar d’avis de Monistrol de 

Montserrat. 
o Adreça: Ctra. D’Abrera a Manresa, S/n 08691 Monsitrol de Montserrat 
o Telèfon: 938350381 
o A/e: bertallar@hotmail.es 
o Any de creació: 2009 
o Dies d’obertura i horari: de dilluns a diumenge de 16h a 20h. 
o Activitats: informàtica, celebracions (dijous llarder), excursions, viatges, ball 

(mensual), bingo, trobada de puntaires, col·laboració en les festes del poble 
(setmana de la gent gran, Fira de la Coca i el Mató, Festa Major d’Estiu fent 
una sardinada al casal oberta a tothom). 

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN, des de 1993. Es fa durant el maig. 
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• CENTRE CULTURAL CAN GIBERT (2009). Inclou un Biblioaccés. 
 

• ACCIONS CONJUNTES ENTRE L’AJUNTAMENT I L’ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DEL 
POBLE: setmana de la gent gran, Fira de la Coca i el mató, Festa Major d’estiu fent una 
sardinada al casal oberta a tothom, etc. 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
o Adreça: Plaça Font Gran, 2 

o Telèfon: 93 835 00 11 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ACCIONS DE RELACIÓ INTERGENERACIONALS AMB LES ESCOLES: Celebració de Nadal i 
de la Setmana de la Gent gran. 

 

• BIBLIOBÚS “LA MOLA”. 
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MURA 

Població major de 65 anys:  35 persones 

Ajuntament 

Puig Gili, s/n CP 08278 

938317226 

www.mura.diba.es 

mura@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ASSOCIACIÓ ESPLAI MURATÀ DE LA GENT GRAN (CENTRE CÍVIC DE MURA) 

o Titularitat: pública. Ajuntament.  

o Adreça: Puig Gili, s/n.08278 Mura 

o Telèfon:  938317226 (ajuntament) 

o Correu electrònic: mura@diba.cat 

o Dies d’obertura: dissabtes i diumenges 

o Horari:de 16h a 20h 

o Any de creació: 1992 

 

• CENTRE CÍVIC DE MURA 

o Titularitat: pública. Ajuntament. Equipament polivalent 

o Adreça: Puig Gili, s/n.08278 Mura 

o Telèfon:  938317226 (ajuntament) 

o Correu electrònic: mura@diba.cat 

o Dies d’obertura: segons activitats de les diferents entitats del poble 

o Horari:segons activitats de les diferents entitats del poble 

: 
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• TROBADA DE LA GENT GRAN 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Es fa de manera rotativa als 5 municipis que formen el Consorci de les 

Valls del Montcau:Mura, Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant 

Fruitós de Bages 

o Telèfon: 938317226 (ajuntament) 

o Any de creació:2004 

 

• TALLERS I ACTIVITATS AMB UNA DINAMITZADORA SOCIOCULTURAL 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Els 5 municipis que formen el Consorci de les Valls del Montcau:Mura, 

Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant Fruitós de Bages 

o Telèfon: 938317226 (ajuntament) 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

o Adreça: Puig Gili, s/n. 08278. Mura 

o Telèfon: 938317226 (ajuntament) 

o Correu electrònic: mura@diba.cat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68  

 

NAVARCLES 

Població major de 65 anys:  1.075 persones 

Ajuntament 

Plaça de la vila, 1 CP 08270 

Telèfon: 938310011 

Web: www.navarcles.org 

A/e: navarcles@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ESPLAI NAVARCLÍ DE LA GENT GRAN 

o Titularitat:pública. Ajuntament en col·laboració amb l'Obra social de la Fundació La 

Caixa. 

o Adreça: Fortià 11 1er 

o Telèfon: 938311100 

o Correu electrònic:navaavis@yahoo.es 

o Dies d’obertura:de dilluns a diumenge 

o Horari:de 15:30h a 20:30h. Festius de 16:00h a 21:00h 

o Any de creació:  1980 

 

• ASSOCIACIÓ GENT GRAN DE NAVARCLES. ESPLAI 

o Adreça: Badalona, 7 

o Telèfon:938310558 

o Any de creació:1980 

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Plaça de la Vila, 1 

o Telèfon: 93 827 02 69 

o Horari: Primera setmana d’Agost 

o Any de creació: 2005 
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• VIATGE SORPRESA PER A PERSONES MAJORS DE 70 ANYS 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Plaça de la Vila, 1 

o Telèfon: 93 827 02 69 

o Any de creació:1987 

 

• TROBADA DE LA GENT GRAN 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Plaça de la Vila, 1. Es fa de manera rotativa als 5 municipis que formen el 

Consorci de les Valls del Montcau:Mura, Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, 

Navarcles i Sant Fruitós de Bages 

o Telèfon: 93 827 02 69 

o Any de creació:2004 

 

• PARC LÚDIC 

o Titularitat : Municipal 

 

• PARTICIPACIÓ SOCIAL: 

o Agrupació sardanista de Navarcles 

o Geganters i grallers de Navarcles 

o Amics de l’Aplec de St. Jordi 

o Associació filatèlica de Navarcles 

o Grup de teatre de Navarcles 

o Amics del tren  Bages Club 

o Agrupació de Cantaires de Navarcles 

o Associació cultural el ventall 

o Associació de dones de Navarcles 

o Societat Coral Harmonia 

o Associació veïns del llac 

o Coral Reravera 

o Agrupació de puntaires de Navarcles 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

o Adreça: Plaça de la Vila, 1 

o Telèfon: 93 827 02 69 
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• RESIDÈNCA I CENTRE DE DIA INSTITUCIÓ BENÈFICA AMICS DELS AVIS. 

o Titularitat: Privada amb places col·laboradores 

o Adreça: C/ Creueta, 51 

o Telèfon: 93 831 00 37 

o Pàgina web: http://www.ibada.cat 

o Correu electrònic: ibada@ibada.cat 

o Dies d’obertura: 365 dies 

o Nº d’usuaris :  

o 104 places de residència  

o  15 places de centre de dia 

o Associació Amics dels Avis 

 

 
 

• SERVEI D’ATENCIÓ AL DOMICILI 

o Titularitat: Privada 

o Adreça: C/ Creueta, 51 

o Telèfon: 93 831 00 37 

o Pàgina web: http://www.ibada.cat 

o Correu electrònic: ibada@ibada.cat 

 

• CONSELL PASTORAL PARROQUIA SANTA MARIA DE NAVARCLES 

o Adreça: Ample, 15 

o Telèfon:93 831 01 10 

o Voluntariat 

 

• L’ARC DE LA SOLIDARITAT 

o Adreça: Jacint Verdaguer, 11 

o Telèfon: 93 831 02 87 
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SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ESCOLA D’ADULTS AMB CURSOS PER A LA GENT GRAN 

o Adreça: Jacint Verdaguer, 11 

o Telèfon: 93 831 02 87 

 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGENERACIONAL ESPLAI - ESCOLA 

o Titularitat:l’Esplai i l’Escola 

o Adreça: Jacint Verdaguer, 11 

o Telèfon: 93 831 02 87 

 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGENERACIONAL RESIDÈNCIA IBADA 

o Adreça: C/ Creueta, 51 

o Telèfon: 93 831 0037 

o Actuacions per part dels alumnes de CEIP Catalunya i l’escola de Música.  

o Programa de col·laboració amb la residència Comptals d’AMPANS 

o Programa de col·laboració amb l’Institut de Navarcles 
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NAVÀS 

Població major de 65 anys:  1.229 persones 

Ajuntament 

Ajuntament 
Pl. de l'Ajuntament,s/n. CP 08670 
Telèfon: 938 390 022 
Web: www.navas.cat 
A/e: navas@navas.cat 
 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN. 
 
o Des de 2000. inclou el dia de la gent gran per majors de 75 anys i homenatge als 

majors de 90 anys. es fa durant el maig. 
 
 

• CLUB D'AVIS DE NAVÀS  
 

o Titularitat i tipus d’equipament: titularitat pública (ajuntament). Equipament 
específic per a gent gran. 

o Adreça:  Passeig de Ramon Vall, 75 
o Telèfon: 938204104 
o A/e: navas@navas.cat 
o Any de creació: 1983 
o Dies d’obertura i horari: de dilluns a diumenge  
o Any de creació : 1984 

 

• ASSOCIACIÓ CLUB D'AVIS DE NAVÀS  
 

o Titularitat i tipus d’equipament: titularitat pública (ajuntament). Equipament 
específic per a gent gran. 

o Adreça:  Passeig de Ramon Vall, 75 
o Telèfon: 938204104 
o A/e: navas@navas.cat 
o Any de creació: 1983 
o Dies d’obertura i horari: de dilluns a diumenge  
o Any de creació : 1989 
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• ENTITATS 

o AMMA 

o Dones avui per Navàs 

o Societat Coral Cantaires Navasencs 

 

• PARC LÚDIC PER A LA GENT GRAN 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA I CD PER LA GENT GRAN MUNICIPAL (1984) 
 

o Titularitat:  Pública- municipal 

o Adreça:   C/ Castelladral, s/n 

o Contacte: 938390897 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Usuaris: 

� Residència: 65 

� Centre de dia: 12 

 

• PIS ADAPTAT PER GENT GRAN  
o Any de creació: 1992 
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SOCIOEDUCATIUS. 

 

• PUBLICACIÓ LA CASA DE TOTS  

o Memòria d’activitats de la residència municipal 

 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGEGENRACIONAL: 

 

o Escola – Club municipal d’avis 

 

• ACTIVITATS DE FORMACIÓ D’ADULTS  

o Ubicació : Club municipal d’avis 

 

Nucli de Palà de Torruella 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ESPLAI CASAL  
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EL PONT DE VILOMARA I ROCAFORT 

Població major de 65 anys:   598 persones 

Ajuntament 

Pl. de l’Ajuntament, 1 CP 08254 

Telèfon: 938318811 

Web: www.elpont.cat 

A/e:pont@elpont.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• LLAR D’AVIS  EL PONT DE VILOMARA 

  

o Titularitat:  Municipal 

o Ubicació: Plaça Margarida, s/n.   

o Telèfon: 938317728 

o Dies d’obertura: de dilluns a dissabte  

o Horari: 15 h a 19 h.. 

o Usuaris: 30 

o Any de creació: 1987  

o Servei gratuït   

 

• HOMENATGE A LA GENT GRAN 

o Des de 1981 

 

• TROBADA DE LA GENT GRAN 

 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Es fa de manera rotativa als 5 municipis que formen el Consorci de les 

Valls del Montcau:Mura, Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant 

Fruitós de Bages 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• CENTRE DE DIA  

o Titularitat: Municipal  

o Ubicació: Plaça de la cooperativa, s/n. 

o Dies d’obertura: de dilluns a diumenge 

o Horari:  8 h  a 21 h. Caps de setmana i festius de: 9h a 19 h. 

o Usuaris: 30 

o Any de creació: 2008  

o Servei de copagament  
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RAJADELL 

Població major de 65 anys:  106 persones 

Ajuntament 

C/ Major, 1 – CP 08256 

Telèfon: 938368026 

Web: www.rajadell.cat 

A/e: rajadell@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• PARC DE GIMNÀSTICA 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: Titularitat pública, Ajuntament 
o Ubicació: “El Pati” 
o Obert a diari - Accés lliure i gratuït 
o Any de creació: 2006 

 

• FESTA HOMENATGE ANUAL A LA GENT GRAN, 
o Des de 1997. Es fa durant el maig o juny, organitzat per l’Ajuntament, i amb la 

col·laboració d’entitats del poble. 
 

• TÈCNIC ESPECÍFIC D’ACTIVITATS PER LA GENT GRAN 
o Dinamitzadora sociocultural compartida amb Fonollosa i Aguilar de Segarra 

amb publicacions trimestral de les activitats. 
 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 

o Adreça: C/Major, 3 

o Telèfon: 938369113 
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SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOTECA MUNICIPAL 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: Titularitat pública, Ajuntament 
o Adreça: C/ Major núm. 5 
o Telèfon: 938368026 (ajuntament) 
o A/e: rajadell@diba.cat (ajuntament) 
o Any de creació: 2006 
o Dies d’obertura: Dilluns de 17h a 20h i segons activitats 
o Activitats específiques per a la gent gran: 

� Taller de gimnàstica dolça (dimecres de 16,30h a 17,30h) Actualment 
hi participen 14 persones - Activitat amb copagament per part del/de 
la participant. Activitat creada des de 2008. 

� Taller de memòria (dimecres de 17,30h a 18,30h) Actualment hi 
participen 14 persones - Activitat amb copagament per part del/de la 
participant. Activitat creada des de 2008. 

 

 

• BIBLIOBÚS CAVALL BERNAT 
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SALLENT 

Població major de 65 anys:  1745 persones 

Ajuntament 

Plaça de la vila, 1 CP 08650 

Telèfon 938370200 

Web: www.sallent.cat 

A/e: sallent@sallent.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DE LA GENT GRAN 

 

o Titularitat Pública – Generalitat 

o Adreça: C/ Santa Cristina, 2 

o Contacte::938371800 – cgg.sallent@gencat.cat 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge (excepte dies festius) 

o Horari: De 10:00h a 13:30h I de 15:00h a 20:00h 

o Any de creació: 1980 

o Servei gratuït 

 

• ASSOCIACIÓ GUIFRÉ EL PELÓS DEL CASAL DE LA GENT GRAN DE SALLENT 

 

o Titularitat Pública – Generalitat 

o Adreça: C/ Santa Cristina, 2 

o Contacte::938371800 – cgg.sallent@gencat.cat 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge (excepte dies festius) 

o Horari: De 10:00h a 13:30h I de 15:00h a 20:ooh 

o Any de creació: 1998 

o Servei gratuït 

 

 

• CASAL CÍVIC VERGE DE FUSSIMANYA 

 

o Titularitat Pública – Generalitat 
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o Adreça: C/ Serraïma, s/n 

o Contacte:938371545 – cc.sallentfussimanya@gencat.cat 

o  Dies d’obertura: De dilluns a divendres 

o Horari: De  15:00 a 21:00h 

o Any de creació: 1996 

o Depenent de les activitats 

 

• PARC LÚDIC PER A GENT GRAN 

 

o Titularitat Municipal  

o Adreça: Parc municipal Pere Sallés 

o Any de creació: 2008 

o Servei gratuït 

 

• PARTICIPACIÓ SOCIAL 

• Centre de cultura Joan Puig I Elias 

• Biblioteca municipal St. Antoni Mª Claret 

• Centre Parroquial de Cabrianes 

• ADONA’T (grup de dones) 

• Associació de dones de Cabrianes 

• Coral la Nova Harmonia 

• Coral la Troope del Riu 

 

• CONSELL DE LA GENT GRAN 

o Any de creació: 2008 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA ST. BERNAT 

 

o Titularitat:  Municipal 

o Adreça:  C/ St. Bernat, 32 

o Contacte: 939370093 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  

� Residència: 38 
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� Centre de dia: 20    

o Any de creació:  

� Residència 1988 

� Centre de dia: 1996 

 

• SERVEI DE MENJADOR AL CASAL DE LA GENT GRAN 

 

o Titularitat Pública – Generalitat 

o Adreça: C/ Santa Cristina, 2 

o Contacte::938371800 – cgg.sallent@gencat.cat 

o Dies d’obertura: De dilluns a divendres 

o Horari: Migdia 

o Any de creació: 2000 

o Servei  de pagament 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGENERACIONAL 

 

o Organitzades entre l’Ajuntament, l’escola i l’Institut. 
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SANT FELIU SASSERRA 

Població major de 65 anys:  137 persones 

Ajuntament 

Plaça Major, 1 CP 08274 

Telèfon: 938819011 

Web: www.santfeliusasserra.cat 

A/e: st.feliu@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CENTRE SOCIAL L’ATENEU, CASAL D’AVIS SANT FELIU SASSERRA 

 

o Titularitat Pública (Ajuntament). Equipament polivalent amb un espai específic 

per a la gent gran 

o Pas Nou, s/n. 08274 Sant Feliu Sasserra. 938819066 

o Dies d’obertura: Tots els dies menys dilluns i festius (matins) 

o Horari: De 9 a 12 i de 15 a 20h 

 

• ASSOCIACIÓ CENTRE SOCIAL L’ATENEU 

 

o Titularitat Pública (Ajuntament). Equipament polivalent amb un espai específic 

per a la gent gran 

o Pas Nou, s/n. 08274 Sant Feliu Sasserra. 938819066 

o Dies d’obertura: Tots els dies menys dilluns i festius (matins) 

o Horari: De 9 a 12 i de 15 a 20h 

o Any de creació: 1998 

 

• FESTA D’HOMENATGE A LA GENT GRAN. 

o Es porta a terme al mes de  Maig ( anualment) 

o Any de creació: 1995 
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• DINAMITZADORA SOCIOCULTURAL DE LA GENT GRAN  

o (xarxa municipal de la Diputació a través del Consorci del Lluçanès) 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS. 

o Pl. Major,1 

o 938819011 

 

• XED – XARXA D´ESPAIS DE DIA 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça:Pas Nou, s/n – 08274 SANT FELIU SASSERRA  

o Dies:Dimarts - dijous 

o Horari: 9 a 12 migdia  

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• PASSEJEM JUNTS ! Setmana dels avis/àvies! 

o Municipal (Escola)  

o C. Sant Roc, s/n – 08274 SANT FELIU SASSERRA  

o Març – maig  

o Tardes 
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SANT FRUITÓS DE BAGES 

Població major de 65 anys:  1.079 persones 

Ajuntament 

Ctra. Vic, 34 CP 08272 
Telèfon: 938 789 700 
Web: www.santfruitos.cat 
A/e: ajuntament@santfruitos.cat 
 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

SOCIOCULTURALS  

 

• ESPLAI MUNICIPAL D’AVIS DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça:  Jacint Verdaguer, 3 

o Contacte: 938788688 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge  

o Horari: De 15:00h a 19:ooh 

o Any de creació: 1991 

o Servei gratuït 

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SANT FRUITÓS DE BAGES 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça:  Jacint Verdaguer, 3 

o Contacte: 938788688 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge  

o Horari: De 15:00h a 19:ooh 

o Any de creació: 1991 

o Servei gratuït 

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN 

 

o Titularitat: Municipal 

o Any de creació: 2000 
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• TROBADA DE LA GENT GRAN 

 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Es fa de manera rotativa als 5 municipis que formen el Consorci de les 

Valls del Montcau:Mura, Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant 

Fruitós de Bages 

 

• PARTICIPACIÓ SOCIAL 

o Teatre Casal Cultural  
o Nexe Espai de Cultura ( centre cívic i cultural)  
o Dones per Sant Fruitós 

 

• ESPAI LÚDIC I DE SALUT   

 

• CONSORCI DE LES VALLS DEL MONTCAU  

 

o diferents tallers i activitats amb un/a dinamitzador/a sociocultural 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

•  RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA EL LLEDONER 

 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça:  C/ Jacint Verdaguer, 1 

o Contacte:  938760864 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  

� Residència: 20 

� Centre de dia: 10 

o Any de creació:  

� Residència 1988 

� Centre de dia: 2002 
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• MENJADOR SOCIAL PER A GENT GRAN 

o Titularitat: Municipal 

o Any de creació: 2012 

 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOTECA PÚBLICA. 
 

• ACTIVITATS DE RELACIÓ INTERGENERACIONAL I ACCIONS EN XARXA DES DE CULTURA 

o esports i serveis socials dins de la Setmana de la Gent Gran o altres activitats 

que es fan a l’esplai d'Avis, Residència El Lledoner i Nexe Esplai de Cultura: 

tallers, cursos, xerrades, excursions, sortides culturals, espectacles i intercanvis 

d'esplais. 
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SANT JOAN DE VILATORRADA 

Població major de 65 anys:  2432 persones 

Ajuntament 

Major, 91-93 CP 08250 

Telèfon: 938764040 

Web: www.santjoanvilatorrada.cat 

A/e: st.joan@santjoanvilatorrada.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL DE GENT GRAN DE SANT JOAN DE VILATORRADA 

 

o Titularitat: Generalitat 

o Adreça: Passeig Gallifa, 8 

o Telèfon: 938751721 

o A/e: cgg.stjoanvilatorrada@gencat.cat 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge 

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació: 1979 

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN LES OLIVERES 

 

o Adreça: Passeig Gallifa, 8 

o Telèfon: 938751721 

o A/e: cgg.stjoanvilatorrada@gencat.cat 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge 

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació: 1999 

 

• FESTA DE LA GENT GRAN  

o Titularitat: Municipal 
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o Any de creació: 1979 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• REGIDORIA DE GENT  GRAN 

o Any de creació: 2007 

 

• RESIDÈNCIA  I CENTRE DE DIA L’ATZAVARA 

 

o Titularitat:  Municipal 

o Adreça: Passeig Gallifa, 6 

o Telèfon: 938764311 

o Dies d’obertura : De dilluns a diumenge 

o Usuaris:  

� Residència: 47 

� Centre de dia: 30 

� Servei de menjador social 

 

 

• CREU ROJA 

o PROGRAMA DE VOLUNTARIAT. 

� Any de creació: 2012 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ACTIVIATS DE PROMOCIÓ DE L’AUTONOMIA  DE LES PERSONES GRANS 

o Xerrades  

o Tallers 

Entitat municipal descentralitzada Sant Martí de Torruella 

 

• SALA DE CAL PINSÀ 

o Adreça: Cal Pinsà, s/n 

o Telèfon: 938360261 
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SANT MATEU DE BAGES i nucli de Valls 

de Torruella 

Població major de 65 anys:  196 persones 

Ajuntament 

Afores, s/n CP 08263 

Telèfon: 938360010 

Web: www.santmateudebages.cat 

A/e: st.mateu@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL CÍVIC SOCIAL “CASA NOSTRA” DE VALLS  DE TORRUELLA 

 

o Titularitat:  Municipal 

o Adreça: Ctra. De Cardona, 12 bxs.  St. Mateu de Bages 

o Telèfon: 938682402 

o Dies d’obertura : Dimarts i dijous 

o Horaris:  de 17:00h a 20:00h 

o Any de creació: 2010 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS  SOCIALS BÀSICS 
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SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 

Població major de 65 anys:  515 persones 

Ajuntament 

C/Dalt, núm.19 – CP 08253 

Telèfon: 938358025 

Web: www.santsalvadordeguardiola.cat 

A/e: st.salvador@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

• ASSOCIACIÓ CASAL DE LA GENT GRAN DE SANT SALVADOR DE GUARDIOLA 
 

o Equipament que utilitza: Sala Polivalent Centre Cívic Masia d’El Calvet. 
o Adreça: Pau Casals, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola 
o Telèfon: 620170332 
o Any de creació: 1999 
o Dies d’obertura i horari: de dilluns a divendres de 17h a 19h 
o Activitats: caminades, excursions, balls, jocs de taula i xerrades 

 

• FESTA DE LA GENT GRAN 
o  des de 1994. Es fa durant l’abril. 

 

• CENTRE CÍVIC LA MASIA D’EL CALVET 
o  on hi ha un Centre de dia de Gent Gran, servei de menjador per a jubilats a la 

Masia d’El Calvet, l’Associació Casal de Gent Gran i un Telecentre. 
 

• LA SALA (espai polivalent amb sol·licitud prèvia d’utilització). 
 

 

• ESPAI LÚDIC PER A LA GENT GRAN (elements de psicomotricitat). 
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SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS. 
o Adreça: Pau Casals, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola 
o Telèfon: 938354169 – 938354000 

 
 

• CENTRE DE DIA LA MASIA DEL CALVET: 

o Adreça: Pau Casals, s/n 

o Contacte: 93 8354169 

o Dies d’obertura:  Tots els dies de la setmana 

o Horari:  ininterromput 

o Nº d’usuaris :  25 

o Any de creació: 1999 

 

• ORGANISME AUTÒNOM ADMINISTRATIU FUNDACIÓ PÚBLICA MASIA DEL CALVET 
 

o Titularitat i tipus d’equipament: titularitat pública (ajuntament). Centre cívic 
Masia del Calvet. 

o Adreça: Pau Casals, s/n, 08253 Sant Salvador de Guardiola 
o Telèfon: 938354169 – 938354000 
o A/e: oaamasiacalvet@diba.cat 
o Dies d’obertura i horari: de dilluns a divendres de les 8h a les 20h. 
o Activitats : les pròpies de cada servei que es presta. 
o Serveis: serveis socials bàsics, centre de dia de Gent Gran, servei menjador per 

a jubilats, casal d’avis i telecentre. 
 

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• BIBLIOTECA PÚBLICA. 
 

• BIBLIOBÚS CAVALL BERNAT. 
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SANT VICENÇ DE CASTELLET 

Població major de 65 anys:  1621 persones 

Ajuntament 

Plaça Ajuntament, 10 CP 08295 

Telèfon: 936930611 

Web: www.santvi.cat 

A/e: svcastellet@santvi.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ESPLAI D’AVIS 

o Titularitat: “La Caixa” 

o Ubicació: C/Gran, 87 – T/. 93 833 17 01 

o Dies d’obertura:  de dimarts a diumenge 

o Horari: de dimarts a dissabte de 9 h a 14 h i de 15 h a 20 h; diumenge 15 h a 20 h. 

o Nº socis :  500 aproximadament 

o Any de creació:  1983 

o Servei de  copagament:  quota anual de 10 €  

 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN L’ESPLAI DE SANT VICENÇ DE CASTELLET 

 

o Adreça: C/ Gran 87 

o Telèfon: 938331701 

o A/e: esplai.castellet@gmail.com 

o Dies d’obertura : Dilluns, dimecres i divendres  

o Horaris: De 10:00h a 13:30  i de 15:oo a 20:00 

o Any de creació:  1984 

 

• ESPAI LÚDIC  

o Titularitat: Municipal 

o Ubicació: Pavelló d’esports 

o Dies d’obertura: cada dia  

o Horari: dilluns a divendres de 9 a 23h.; dissabte de 9 a 22 h i diumenge 9 a 14h.  
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o Nº socis:  12 a les  sessions del dimarts  de 15,30 h a 16,30 h. dinamitzada per un 

fisioterapeuta. 

o Any de creació: 2008  

o Servei:  gratuït 

 

• CICLE DE PASSEJADES PER A LA GENT GRAN – RUTES SALUDABLES 

 

o Titularitat : Municipal amb la col·laboració del centre Excursionista ,la Diputació 

BCN- Xarxa de municipis. 

o Any de creació: 2008 

o Servei: Gratuït 

  

• SETMANA DE LA GENT GRAN – HOMENATGE A LA VELLESA  

 

o Titularitat: Municipal amb el suport de la Diputació BCN – Xarxa de municipis  

o Periodicitat: anual (octubre)  

o Any de creació: 1954 

o Servei:  gratuït   

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

 

• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA DE SANT VICENÇ DE CASTELLET  

 

o Titularitat: Generalitat de Catalunya – ICASS  

o Ubicació:  C/ del poeta Maragall, 20-22   

o Telèfon:  93 833 14 26  

o Dies obertura: tot l’any 

o Horari: 24h. 

o Usuaris:  

o Residència 60 

o Centre de dia: 16 

o Any de creació: 1999 
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SANTA MARIA D’OLÓ 

Població major de 65 anys:  250 persones 

Ajuntament 

Avinguda Manuel López,1 08273 Santa Maria d'Oló 

Telèfon: 93 838 50 00  

Web: www.olo.cat 

A/e: st.m.olo@olo.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• CASAL D'AVIS DE SANTA MARIA D'OLÓ 
 
o Titularitat: Municipal 

o Adreça:  Passeig Carme Vidal, 30. 08273 Santa Maria d'Oló 

o Telèfon: 938384136 

o Any de creació: 1990 

o Dies d’obertura: Tots els dies de la setmana 

o Horari: De 16:00h a 19:00h 

 

• AGRUPACIÓ D'AVIS DE SANTA MARIA D'OLÓ 

 

o Titularitat: Municipal 

o Adreça:  Passeig Carme Vidal, 30. 08273 Santa Maria d'Oló 

o Telèfon: 938384136 

o Any de creació: 1990 

o Any de creació Centre de Dia: 2007 

o Horari: De 16:00h a 19:00h 

o Nª d'usuaris o de socis: 124 

o Servei gratuït o amb copagament:  Quota anual 
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• FESTA DELS AVIS 
 
o Titularitat: Municipal 

o Ubicació: Diferents espais del poble 

o Dies de l'activitat: El primer diumenge del mes de Maig 

o Any de creació: 1962 

o Servei gratuït 

 

• CLASSES DE PSICOMOTRICITAT 
 
o Titularitat: Municipals i Xarxa diputació 

o Ubicació: Sala Polivalent 

o Dies de l'activitat: Dimarts 16:00h -17:00h i 17:00-18:00h 

o Any de creació: 2008 

o Servei de copagament trimestral. 

 

• ACTIVITATS DE DINAMITZACIÓ SOCIOCULTURAL PER A LA GENT GRAN  

o  Xarxa municipal de la Diputació a través del consorci del Moianès 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 
o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Avinguda Manuel López,1 08273 Santa Maria d'Oló 

o Telèfon:  93 838 50 00 

 

• CENTRE DE SERVEIS D'ÀMBIT RURAL PER A LA GENT GRAN 
 
o Titularitat: Municipal 

o Adreça:  Passeig Carme Vidal, 30.  

o Telèfon: 938384136 

o Any de creació: 2010 

o Dies d’obertura: Tots els dies laborables 

o Horari: De 9:00h a 19:00h 

o Nª de places: 20 places 
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SOCIOEDUCATIUS. 

 

• TALLER DE MEMÒRIA 
 
o Titularitat: Centre de serveis d'àmbit rural per a la gent gran 

o Ubicació: Passeig Carme Vidal, 30. 08273 Santa Maria d'Oló 

o Telèfon: 938384136 

o Dies de l'activitat: Dilluns i dimecres d'11:00h – 12:00h 

o Nº d'usuaris: 22 participants 

o Any de creació: 2010 

o Servei gratuït 

 

• PROJECTES INTERGENERACIONALS REALITZATS AL MUNICIPI 

o Nom: CEIP SESMON – CENTRE DE SERVEIS 
o Ubicació: Passeig Carme Vidal, 30. 08273 Santa Maria d'Oló 

o Telèfon: 938384136 

o Dies de l'activitat:  Nadal i Sant Jordi 

o Any de creació: 2010 
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SANTPEDOR 

Població major de 65 anys:  1191 persones 

Ajuntament 

Adreça: Plaça Gran, 4. C.P: 08251. 

Telèfon: 93-827-28-28 

Web: www.santpedor.cat 

A/e: santpedor@santpedor.cat 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

SOCIOCULTURALS  

 

• LLAR D’AVIS CA L’AROLA (EQUIPAMENT) 
 
o Titularitat: Pública (Municipal) 

o Adreça: Plaça Gran, 10. 08251. 

o Telèfon: 93-827-31-10 

o A/e: llaraviscalarola@hotmail.com 

o Tipus d’equipament: Equipament específic per a gent gran 

o Any de creació: 1987 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge 

o Horari: De 14:00 a 20:00 

o Activitats: Les que organitza l’Associació Llar d’Avis Ca l’Arola ubicada a la Llar. 

o Serveis: Perruqueria, podologia i cafeteria. 

 

• ASSOCIACIÓ LLAR D’AVIS CA L’AROLA 
 
o Titularitat: Pública (Municipal) 

o Equipament que utilitza: Llar d’Avis Ca l’Arola 

o Adreça: Plaça Gran, 10. 08251. 

o Telèfon: 93-827-31-10 

o A/e: llaraviscalarola@hotmail.com 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge 

o Horari: De 14:00 a 19:00 

o Any de creació: 1987 

o Activitats: Festes tradicionals (dijous gras i carnaval, Sant Jaume, Castanyada, 

torronada, el Xou...), trobada de corals, caminades i viatges, balls en línia, 

gimnàstica, 

o Grup específic: La Coral de Ca l’Arola 
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• SETMANA DEL JUBILAT  

o Any de creació:  2007, 

o es fa durant el mes d’abril  

o (es realitzen balls, una excursió, un berenar). 

• BANC DE TEMPS DE SANTPEDOR 
o Objectiu: Intercanvi de temps 

• Sala Cal Llovet 

• Associació de dones Ressò 

• Club recreatiu de petanca 

• Centre excursionista 2x2 

• Grup de puntaires de Santpedor 

• Cicle de Passejades “A cent cap als cent” 
Servei municipal (servei gratuït subvencionat per la Diputació de Barcelona) 

Objectiu: Les caminades ofereixen una activitat física adreçada a la gent gran adaptada 
a les seves necessitats. Es realitzen en diferents entorns geogràfics de la província i 
fomenten les relacions interpersonals amb diferents grups de persones en un ambient 
natural.  

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

o titularitat: municipal 

o adreça: plaça gran, 4. 08251. Santpedor 

o telèfon: 93-827-28-28 

o serveis:  servei local de teleassistència 

� servei d’ajuda a domicili 

• RESIDÈNCIA MUNICIPAL D’AVIS I CENTRE DE DIA SANT JOSEP 
 
o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Carrer Monjo, 35. C.P: 08251. 

o Nº de persones que atenen:  

• Residència: 24 residents 

• Centre de Dia: 12 usuaris 

o Any de creació: 1990 

o Servei municipal amb copagament 

o Serveis alternatius: Servei de menjador per a gent gran 
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• RESIDÈNCIA I CENTRE DE DIA SANT FRANCESC D’ASSÍS 
 
o Titularitat: Centre Privat i Col·laborador amb la Generalitat de Catalunya 

o Adreça: Camí de Juncadella, s.n. C.P: 08251. 

o Telèfon: 93-832-04-52 

o Web: www.santfrancesc.com 

o A/e: residencia@santfrancesc.com 

o Nº de persones que atenen:  

• Residència: 90 residents 

• Centre de Dia: 10 usuaris 

o Any de creació: 1996 

 

 
 

 

SOCIOEDUCATIUS 

  

• ESCOLA MUNICIPAL D’ADULTS 

• BIBLIOTECA MUNICIPAL PARE IGNASI CASANOVAS 

 

• TALLER D’ENTRENAMENT DE LA MEMÒRIA 2N NIVELL 
o Servei municipal (gratuït) 

o Lloc d’ impartició: Aula d’adults 
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• I TU PERQUÈ NO? 
 

o Servei municipal (gratuït) 

o Objectiu: Foment de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC) 

o Servei municipal (gratuït) 

o Lloc d’ impartició: Llar d’avis 

 

• PROJECTES INTERGENERACIONALS REALITZATS AL MUNICIPI 

o Es realitzen activitats de relació intergeneracional entre l’Escola Riu d’Or, l’Escola  
Municipal de música i la Residència d’avis Municipal Sant Josep. 
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SÚRIA 

Població major de 65 anys:  1423 persones 

Ajuntament 

Ernest Solvay, 13. C.P: 08260. 

Telèfon: 93-868-28-00 

Web: www.suria.cat 

A/e: suria@suria.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• L’ESPLAI DE GENT GRAN DE SÚRIA 
 

o Titularitat: Privada (La Caixa) 

o Tipus d’equipament: Equipament específic gent gran 

o Adreça: Tarragona, 2. C.P: 08260. 

o Telèfon: 93-869-67-00 

o A/e: esplaisuria@hotmail.com 

o Any de creació: 1982 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge 

o Horari: De 17:00 a 20:00 

o Activitats: Balls de saló, treballs manuals, gimnàstica, taller de lectura, cine, 

fòrum, sessió ball- berenar mensual 

o Serveis: Biblioteca, perruqueria, cafeteria. 

• ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE SÚRIA 
 

o Equipament que utilitza: L’Esplai de Gent Gran de Súria 

o Adreça: Tarragona, 2. C.P: 08260. 

o Telèfon: 93-869-67-00 

o A/e: esplaisuria@hotmail.com 

o Dies d’obertura: De dilluns a diumenge 

o Horari: De 17:00 a 20:00 

o Any de creació: 1982 

o Activitats: L’associació gestiona les activitats que es fan a l’esplai 
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• ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I TERCERA EDAT DE SÚRIA 
 

o Titularitat: Privada (Associació) 

o Tipus d’equipament: Equipament específic gent gran 

o Adreça: Diputació 22, 2n 1a. C.P: 08260. 

o Telèfon: 93-868-23-79 

o Dies d’obertura: Dilluns, dimarts, dijous i divendres 

o Horari: De 17:00 a 19:00  

o Activitats: Viatges culturals mensuals, participació a les activitats del poble de 

Súria, col·laboració en el Consell Consultiu Assessor de la Gent Gran de Súria. 

o Serveis: Atenció a la gent gran en les seves consultes. 

o Any de creació: 1958 

 

• SETMANA DE LA GENT GRAN 
 

o Període de realització: Es porta a terme des de l’any 2007 durant el mes de 

d’octubre i des de l’àrea de Serveis Socials de l’Ajuntament de Súria. Són 

xerrades i tallers destinats a la Gent Gran.  

o Local Social de Barri de Sant Maria 
o Esplai de Salipota (Associació de veïns) 
o Casal de la Dona 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 
 
o Titularitat: Municipal 

o Adreça: Ernest Solvay, 13. C.P: 08260. 

o Telèfon: 93-868-28-00 

 

• ASSOCIACIÓ DEL VOLUNTARIAT DE SÚRIA: vinculada a l’Ajuntament on es desprenen 

tres projectes: 

o ALIMENTS SÚRIA: banc d’aliments per a persones amb pocs recursos.  
o INFANTS SÚRIA: projecte que proporciona activitats extraescolars per als infant 

amb pocs recursos.  
o VOLUNTARIAT ESPORÀDIC: voluntaris que ajuden a persones amb necessitats en 

la seva vida quotidiana o les seves gestions mèdiques...) 
 

• RESIDÈNCIA BELL REPÒS I CENTRE DE DIA DE GENT GRAN  
 
o Titularitat: Centre Privat i Col·laborador amb la Generalitat de Catalunya 

o Adreça: Avinguda generalitat, 22 
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o Telèfon: 93-869-64-86 

o Nº de persones que atenen:  

• Residència: 94 

• Centre de Dia: 15 

o Any de creació Residència: 1985 

o Any de creació Centre de Dia: 2002 

o A/e: bellrepos@bellrepos.cat 

o Serveis alternatius: Transport adaptat 

 

• CONSELL CONSULTIU ASSESSOR DE LA GENT GRAN  
  
o  Titularitat: Ajuntament  

o Equipament: Edifici del l’ajuntament 

o Adreça: Ernest Solvay, 13, baixos 

o Telèfon: 938682800 

o Any de creació: 1999 

o Dies d’obertura: ens reunim un cop al mes i es treballen diversos temes d’interès 

com a grup e treball. Són persones mes grans de 60 anys. 

 

  

SOCIOEDUCATIUS. 

 

• ACTIVITATS  DE RELACIÓ INTERGENERACIONS: 
o  “El juliol ho veu tot”, dins del Consell de la Gent Gran, es treballa aquesta 

activitat amb els nens al mes de juliol dintre de la programació de les colònies 
d’estiu.  

 

• BIBLIOTECA DE SÚRIA 
 

• TALLER ENTRENAMENT  MEMÒRIA 
o Titularitat: Ajuntament 

o Lloc d’ impartició: Casal del Casino 

o Adreça: Parc del Casino, s.n 

o Telèfon: 938682800 

o Dies activitat: Durant els mesos de març i abril 

o Activitats: Estimulació cognitiva i visual 

 

• ANEM A MOURE’NS 
 

o Titularitat: Ajuntament, Àrea  d’Esports i Dona 
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o Lloc d’ impartició: Aula Polivalent ubicada al Centre de Salut Antic  

o Adreça: Carrer Ernest Solvay,15.  

o Telèfon: 93-868-28-00 

o Dies activitat: Dimarts i dijous de 15:00 a 18:00.  

o Grup A: 15:00 a 16:30 i Grup B de 16:30 a 18:00.  

o L’activitat es realitza des del setembre finals de juny 

o Objectius de l’activitat: Són activitats dirigides a la gent gran per estimular-los 

a nivell cognitiu, motriu i sobretot afectivament 
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TALAMANCA 

Població major de 65 anys:  28 persones 

Ajuntament 

Plaça de l’església, 1 

Telèfon: 938270036 

Web: www.talamanca.diba.es 

A/e: talamanca@diba.cat 

 

Recursos per a les persones grans al municipi: 

 

SOCIOCULTURALS  

 

• ASSOCIACIÓ DE LA GENT GRAN DE TALAMANCA 

 

o Titularitat: pública. Ajuntament. Casal del poble 

o Adreça: Raval,4.08279 

o Telèfon:  938270036 

o Correu electrònic: jostal@hotmail.com 

o Dies d’obertura: durant l’estiu a diari i durant l’hivern els divendres, dissabte i 

diumenge 

o Horari:tardes segons activitats programades 

o Any de creació: 2002 

 

• CASAL DEL POBLE 

o Titularitat: pública. Ajuntament 

o Adreça: Raval 2-4.08278 

o Telèfon:  938270036 

o Correu electrònic: talamanca@diba.cat 

o Dies d’obertura: segons l’entitat o el servei que l’ocupa 

o Horari:segons l’entitat o el servei que l’ocupa 

o Any de creació:2002 

 

• TROBADA DE LA GENT GRAN 

o Titularitat: Ajuntament 
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o Adreça: Es fa de manera rotativa als 5 municipis que formen el Consorci de les Valls 

del Montcau: Mura, Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant 

Fruitós de Bages 

o Telèfon: 938270036 

 

• TALLERS I ACTIVITATS AMB UNA DINAMITZADORA SOCIOCULTURAL 

 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Els 5 municipis que formen el Consorci de les Valls del Montcau: Mura, 

Talamanca, Pont de Vilomara i Rocafort, Navarcles i Sant Fruitós de Bages 

o Telèfon: 938270036 

o Any de creació:2004 

 

SERVEIS SOCIALS BÀSICS, ESPECIALITZATS I CIUTADANIA. 

 

• SERVEIS SOCIALS BÀSICS 

o Titularitat: Ajuntament 

o Adreça: Plaça Església,1. CP 08278 

o Telèfon: 938270036 
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CONSELL COMARCAL DEL BAGES 

SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I DONA 

 

• SERVEIS BÀSICS D’ATENCIÓ SOCIAL DE L’ÀREA BÀSICA DE SERVEIS SOCIALS DE 

LA COMARCA DEL BAGES 

 

Antecedents: L’any 1990 el Consell Comarcal signa el primer conveni de cooperació i 

col·laboració amb el Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya pel 

desplegament total dels Serveis Socials d’Atenció Primària als municipis menors de 20.000 

habitants del Bages.  

Descripció: Segons la Llei 12/2007 de Serveis Socials és competència del Consell Comarcal del 

Bages gestionar l’Àrea Bàsica de Serveis Socials que està configurada pels 34 municipis del 

Bages menors de 20.000 habitants. Actualment, l’equip de professionals que configuren l’ABSS 

comarcal, coordinada pel Consell Comarcal del Bages i que presten servei als 34 municipis, està 

format per 21 treballadors/ores socials, 16 educadors/ores socials i 43 treballadores familiars. 

Aquesta gestió comprèn la coordinació d’actuacions, planificació i execució de projectes 

comarcals. En aquesta línia, i en l’àmbit específic de les persones grans, es proporciona suport 

tècnic als EBAS per a l’atenció a la dependència i, segons la Llei 39/2006, de 14 de desembre, 

ho fa mitjançant un equip de suport de gestors dels Plans d’Atenció Individualitzada (PIAS) que 

atenen a les persones dependents als diferents municipis de l’ABSS comarcal. També, dins les 

funcions com a gestors de l’ABSS i en el marc del “Protocol d’actuacions coordinades contra els 

maltractaments a la gent gran a Manresa i comarca del Bages”, s’ha participat plenament en la 

seva elaboració i aplicació, així com en la detecció precoç de les situacions de risc de patir 

maltractament a les persones grans de l’ABSS comarcal i l’abordatge de les situacions de risc 

immediat en que es poden trobar les persones grans que han patit un maltractament i necessi-

ten una intervenció prioritària.  
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SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA I CIUTADANIA 

 

• CONSELL DE LA GENT GRAN DEL BAGES  
 
Creació: Es crea l’any 1990, com a ens propi del Consell Comarcal del Bages d’àmbit comarcal.  

Descripció i funció: És un òrgan de consulta i de participació de les persones grans en totes les 

qüestions que siguin del seu interès. Aquest Consell desenvolupa accions de promoció de 

l’atenció assistencial, cultural i d’integració i participació social i emet propostes i suggeriments 

de millora al Consell Comarcal del Bages en la línia de l’envelliment actiu i de la millora del 

benestar de les persones grans de la comarca. Aquest ens representa a un conjunt de 140 

entitats i institucions. 

 
• TRANSPORT ADAPTAT DE PERSONES AMB PROBLEMES DE MOBILITAT  

 
Creació: 2002 

Descripció: Des de 2002 es reparteix la subvenció del Departament d’Acció Social i Ciutadania 

de la Generalitat en concepte d’ajut econòmic per a facilitar l’accés de les persones amb 

discapacitat o persones grans amb dependència i /o amb dificultats de mobilitat als serveis 

socials especialitzats i altres que afavoreixin la seva integració dels 34 municipis que formen 

l’Àrea Bàsica de Serveis Socials Comarcal; que són tots els del Bages menys Manresa. 

 
• L’HORT DE L’AVI 

 
Creació: 1994, a proposta del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Bages, 

actualment Consell de la Gent Gran del Bages  i com una activitat de relació intergeneracional.  

Descripció: L’Hort de l’Avi és una activitat que es desenvolupa a una part de l’hort de la Casa 

de la Culla, ubicada a Manresa, la qual és propietat del Consell Comarcal del Bages i a on 

també hi ha ubicat el Camp d’Aprenentatge del Bages en qüestions mediambientals. 

Consisteix en que un grup de 12 persones grans cultiven, per un temps determinat de 5 anys i 

pel seu ús particular, una parcel·la de l’hort de la Casa de La Culla amb el suport i coordinació 

de dos tècnics del Camp d’Aprenentatge del Bages i, si hi ha petició per part de les escoles, 

aquesta activitat l’ensenyen els mateixos hortolans als alumnes. El nombre total de parcel·les 

dedicades a aquesta activitat és de 12.  

 
• PUNT D’INFORMACIÓ DE DISCAPACITATS DEL BAGES 

 
Creació: El Punt d’Informació de Discapacitats del Bages es crea l’any 1999 com a servei propi 

del Consell Comarcal del Bages. 
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Descripció: és un servei d’àmbit comarcal que ofereix atenció a les persones amb discapacitat, 

a les seves famílies, als professionals de les diverses disciplines i a les entitats i associacions 

relacionades amb l’àmbit de la discapacitat.  El tècnic especialitzat del servei actua en la 

resolució dels problemes que es plantegen per millorar la qualitat de vida de les persones 

afectades. 

Funcions bàsiques:  

· Informar, assessorar i orientar a les persones amb discapacitat i a les seves famílies. 

· Col·laborar amb les entitats i associacions relacionades amb l’àmbit de les discapacitats. 

· Suport a professionals de diferents sectors que tracten aspectes que afecten a les persones 

amb discapacitat. 

· Activitats de sensibilització social relacionades amb aquest àmbit. 

 

• GUIA DE RECURSOS PER A LA GENT GRAN ACTIVA DEL BAGES 

Creació i acció: Des de 1999 s’elabora una Guia de Serveis Socials i altres recursos d’atenció a 

les persones i s’actualitza anualment. 

Web: www.gentgran.ccbages.cat  

ÀREA DE TURISME,COMUNICACIÓ I SUPORTALS MUNICIPIS 
 

• OCIC: OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR. EDUCACIÓ AL CONSUMI-
DOR 

 
Descripció: Realització de xerrades i jornades informatives a la ciutadania. Aquesta acció 

pretén educar al ciutadà en matèria de consum, informant-lo sobre els seus drets com a consu-

midor i usuari i facilitant-li informació relativa a tràmits senzills que pot realitzar quan li 

sorgeixi una eventual controvèrsia relacionada amb matèries de consum. 

En relació al col·lectiu de ciutadans de la tercera edat, es realitzen xerrades específiques, 

tractant temes que tenen especial incidència en aquest sector de la població (venda d’articles 

en excursions, revisions de gas, electricitat, vendes i serveis a domicili, reparacions 

d’electrodomèstics i garanties, telefonia…). 

Aquestes xerrades es duen a terme a petició d’entitats, associacions, gremis… i es realitzen de 

forma totalment gratuïta, amb horaris prèviament convinguts i en l’ubicació escollida per 

l’organització sol·licitant. 
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ADRECES D’INTERÈS 
 

 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ PRIMÀRIA I DONA 
Muralla Sant Domènec, 24 
08241 Manresa 
Telèfon: 936 930 363 
Fax: 936 930 369 
A/e: ssocials@ccbages.cat;piad@ccbages.cat; dona@ccbages.cat 
http://www.ccbages.cat 
http://www.ccbages.cat/dona 
 
SERVEIS SOCIALS D’ATENCIÓ ESPECIALITZADA I CIUTADANIA 
Muralla Sant Domènec, 24 
08241 Manresa 
Telèfon: 936 930 398 
Fax: 936 930 369 
A/e: ssaespecial@ccbages.cat; gentgranbages@gmail.com;discapacitats@ccbages.cat 
http://www.ccbages.cat 
http://www.gentgran.ccbages.cat 
http://www.ccbages.cat/discapacitats 
 

 
 
OCIC: OFICINA COMARCAL D’INFORMACIÓ AL CONSUMIDOR. EDUCACIÓ AL CONSUMIDOR 
Muralla Sant Domènec, 24 
08241 Manresa 
Telèfon: 936 930 353 
Fax: 936 930 369 
A/e: ocic@ccbages.cat  
http://www.ccbages.cat  
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ALTRES ENTITATS QUE OFEREIXEN ACTIVITATS 

ESPECÍFIQUES DE GENT GRAN. 
 

FUNDACIÓ UNIVERSITÀRIA DEL BAGES 
 

Adreça: Avinguda Universitària, 4, 6. 08240. Manresa 

Telèfon: 93-877-41-79 

Adreça correu: fub@fub 

La F.U.B, té destinades una sèrie de serveis i d’activitats dirigides a la Gent Gran, amb la 

finalitat de promoure el seu benestar. Podem destacar entre d’altres: 

PROGRAMA FUB + GRAN 

Des de fa 2 anys, la FUB porta a terme el programa FUB + GRAN, que ofereix itineraris 

formatius adreçats a persones majors de 55 anys, amb l’objectiu de promoure el seu 

desenvolupament personal i alhora incorporar un nou perfil a la vida universitària. 

Enguany, el programa ofereix dos itineraris formatius possibles: 

- Comprendre el món d’avui: Pretén assolir dos objectius complementaris. D’una banda 
donar a conèixer les característiques de món actual i els canvis accelerats de la societat 
donant eines per entendre on i com es produeixen aquests canvis en l’entorn social, 
familiar i personal. De l’altra, facilitar a partir del coneixement social i personal, les 
eines que afavoreixen una millor adaptació a aquests canvis. 

- Pensament i societat: Preveu un aprofundiment en aquelles matèries de l’àmbit de les 
humanitats que més interès han despertat en els alumnes del programa FUB + GRAN 
des dels seus inicis, ara fa 3 anys. L’objectiu general de l’itinerari és facilitar, a partir 
del coneixement social i personal, eines que afavoreixen una millor adaptació als 
canvis actuals de la societat. 

 

Els 2 itineraris són complementaris i pensats per donar cobertura a les necessitats del 

col·lectiu. 

 

Des de la “COORDINADORA DE JUBUILATS I PENSIONISTES” es fan tasques de difusió d’aquest 

programa. 
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PODOLOGÍA PER GRANS 

 

Des d’aquest servei es fan diferents tipus de tractament pels peus, i la Gent Gran pot gaudir de 

descomptes, si són socis d’algunes associacions amb les que la Fub té conveni. 

Ofereixen entre d’altres serveis: 

- Cures dels peus (callositats, berrugues, infeccions, tall d’ungles correcte,...) 
- Realitzen controls de cribatge pel peu diabètic. 
- Elaboren, de manera personalitzada, fèrules i suports per millorar l’estabilitat i 

l’autonomia de les persones amb afeccions  neurològiques. 
- Realitzen cirurgia del peu per tractar alteracions de l’ungla i altres. 

 

LOGOPÈDIA PER GRANS 

 

Ajuden a mantenir i millorar la parla, la deglució, la cognició de mobilitat i el control muscular. 

Activitats d’estimulació cognitiva.  

 

ACTIVITATS DIRIGIDES  A CENTRES SANITARIS I SOCIOSANITARIS 

La CU+ ofereix la possibilitat de concertar els serveis dels seus professionals (logopedes, 

podòlegs, fisioterapeutes) i desplaçar-los a altres institucions. 

Prestació de serveis de Logopèdia 

La funció del podòleg dins de l’equip dels professionals dels centres sanitaris i/o 

sociosanitaris, és cada cop més necessària, però no sempre es fàcil de  contar amb ella. 

La CU+ ofereix l’opció de concertar una prestació de serveis de logopèdia a aquells 

centres que ho requereixen, de forma puntual o periòdica (setmanalment, 

quinzenalment) segons les necessitats. 

La tasca del logopeda en aquest àmbit es dirigeix a: 

- L’exploració i el tractament de les alteracions de la parla (disàrtria), del llenguatge 
(afàsia) i de la deglució (disfàgia) en persones amb dany cerebral adquirit. 

- L’exploració i el tractament de la presbifàgia (alteracions de la deglució associada a la 
vellesa 

- L’assessorament al personal implicat i/o a les famílies per afavorir una comunicació i 
deglució de lo més efectiva possible 

Aquest servei es pot adaptar a les necessitats concretes de cada centre o institució o donar 

cobertura en períodes de vacances dels seus professionals. 

 



113  

 

Prestació de serveis de Podologia 

L’atenció i la cura del peu en l’àmbit geriàtric és molt important. La CU+ desplaça als seus podòlegs als 

centres sanitaris o sociosanitaris que  ho requereixin amb la periodicitat que sigui necessària 

(setmana, quinzenal, mensual...) per realitzar: 

- Quiropòdies (tractament de les ungles, callositats, berrugues) 

- Prevenció i tractament del peu diabètic 

- Confecció de plantilles, fèrules i pròtesis per millorar la qualitat de vida i l’estabilitat. 

Aquest servei es pot adaptar a les necessitats concretes de cada centre o institució o donar 

cobertura en períodes de vacances dels seus professionals. 

Prestació de serveis de Fisioteràpia 

La valoració funcional, el tractament i l’estimulació de la  mobilitat, la coordinació o la 

propiocepció són claus en la millora de la qualitat de vida de les persones. 

La CU+ por desplaçar els seus fisioterapeutes als centres que ho requereixin i 

s’adapta a les necessitats concretes en cada cas o per cobrir baixes laborals o 

períodes vacacionals dels seus professionals. 

Associació de familiars d'Alzheimer i altres demències                           
(Bages, Berguedà i Solsonès) 
 

Adreça: C/Remei de Dalt núm.5, 08241 Manresa 

Telèfon: 938772650 

Pàgina web: www.afabbs.com 

 

La fundació 

L'assemblea general de l'Associació de Familiars d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, 

Berguedà i Solsonès va aprovar el mes de desembre del 2005 iniciar el procés per a la 

constitució d'una Fundació vinculada a l'entitat. 

 

Activitats que es realitzen des de l'Associació 

 

Activitats que es porten a terme a l’Associació de Familiars d’Alzheimer i Altres Demències del 

Bages, Berguedà i Solsonès: 

 

 



114  

 

• Taller  de psicomotricitat  

 

Tallers dirigits per una Animadora Sociocultural. Es porten a terme dos dies la setmana i tenen 

una durada de 45 minuts per a cada classe. 

L’objectiu és treballar l’esquema corporal i la coordinació de moviments i manté i/o millora la 

mobilitat. També afavoreix la sociabilitat. 

 
• Grups  Autoajuda 

Teràpia de grup per compartir sentiments i experiències i ensenyar com fer front als 

problemes. 

L’objectiu d’aquest tallers d’autoajuda és principalment, desangoixar els familiars de la 

sobrecarrega emocional i física, que suposa el fet d’estar molts anys cuidant un malalt 

d’aquestes característiques, així com també relacionar-se amb persones que tenen les 

mateixes vivències i evitar en gran mesura l’aïllament que senten tots els cuidadors. 

Els objectius específics: 

1. Oferir  informació 

2. Aprendre a tractar al malalt 

3. Acceptar la malaltia 

4. Donar la  oportunitat de compartir experiències i emocions 

5. Recolzar i acompanyar als cuidadors en el transcurs de la malaltia 

6. Ajudar a trobar alternatives per superar els problemes a partir d’un procés de reflexió i 

 aconseguir major capacitat per prendre decisions i desenvolupar autonomia 

7. Ensenyar al cuidador a cuidar de sí mateix 

8. Reduir l’ansietat i les culpabilitats i afavorir l’autoestima del cuidador. 

• Ajuda  individual 
• Assistència legal 

S’ofereix assessorament jurídic en quan a la situació legal dels malalts d’Alzheimer o similar, 

 explicant en cada cas quines conseqüències comporta una tutela, una curatela, una 

incapacitació, uns poders, etc. 

 

• Servei de Formació 

S’organitzen conferències, jornades i cursos adreçats a familiars, cuidadors i professionals. 

Totes aquestes activitats són realitzades amb la col·laboració de professionals experts en els 

diversos aspectes de la malaltia. 
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A més l’Associació proporciona tota la informació necessària sobre els recursos disponibles en 

la nostra comunitat i sobre qualsevol aspecte relacionat amb la malaltia. 

  
• Assistència social   

L’associació de Familiars de Malalts d'Alzheimer i Altres Demències del Bages, Berguedà i 

Solsonès  proporciona informació sobre els recursos disponibles a la nostra comunitat.  

  

• Atenció Psicològica 

Dividit en dos vessants: 

•  Atenció Personalitzada: Atenció individualitzada pels familiars 

•  Tallers d’autoajuda: Teràpia de grup per compartir sentiments i experiències i ensenyar com 

fer front els problemes.  

� Taller de psicoestimulació   

 

Tallers dividits en dos  grups, depenen del grau d’afectació de la malaltia (estan agrupats per 
GDS), i dirigits per una Terapeuta Ocupacional amb el suport de dues voluntàries. 

 

Tallers dividits en dos  grups, depenen del grau d’afectació de la malaltia (estan agrupats per 
GDS), i dirigits per una Terapeuta Ocupacional amb el suport de dues voluntàries. 
L’objectiu és estimular el malalt perquè puguin mantenir les seves activitats mentals i evitar 
que desconnectin del seu entorn, consta d’un conjunt d’activitats grupals i individuals, 
destinades a mantenir i/o millorar les funcions cognitives. 
 

Objectius específics del taller: 
• estimular les capacitats conservades i les residuals 
• disminuir la sociopatia 
• afavorir les relacions grupals 

 
Metodologia: La psicòloga de l´AFA realitza una valoració neuropsicològica, que ens permet 
conèixer els dèficits de l´usuari, quin és els seu grau d’afectació i l’estadi actual de la demència. 
Depenent d’aquests resultats , l’usuari s’inclourà en un dels dos grup o s’exclourà del taller per 
manca d’objectius. 
 
Criteris d’exclusió del taller: 
 

• Grau de deteriorament superior al GDS 6 
• Trastorns de conducta 

Es realitzen durant 3 dies la setmana ( dilluns, dimarts i divendres) i tenen una durada de dues 
hores al dia  per cada grup. 

 
 

Pàgina web www.afabbs.com, consultat el 13/12/2014 
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Kursaal - Espais d’art escèniques de Manresa 
Adreça: Passeig de Pere III, 35 - 08240 MANRESA 
Tel. 93 875 34 02 - Fax 93 872 75 70 
Venda d'entrades:  Tel. 93 872 36 36 
Correu electrònic: info@mees.cat 
Pàgina web: www.kursaal.cat 
 

Descripció de Manresana d’Equipaments Escènics 
 
Manresana d'Equipaments Escènics (MEES) és una empresa municipal amb capital 

íntegrament públic, constituïda el 26 de gener de 2007 per l'Ajuntament de Manresa. Va 

néixer amb l'objectiu de gestionar els espais escènics de la ciutat, aprofitant la reinauguració 

del Teatre Kursaal; A part del Kursaal MEES també gestiona el Teatre Conservatori.   

      

MEES és la suma i el resultat dels esforços que des de l'any 1996 han estat portant a terme 

l'Associació Cultural el Galliner, entitat que va impulsar la reinaguració del teatre i encarregada 

de la programació estable, i de l'Ajuntament de Manresa, que amb el seu suport

 econòmic i el personal tècnic, van fer possible el nou teatre. 

L'equip humà i el seu compromís per la cultura i els espectadors un dels principals èxits de 

MEES 

Els responsables de la programació de MEES és l'Associació Cultural el Galliner, entitat que, 

amb el seu compromís de proximitat i dinamitzador de persones, ha aconseguit fer de la 

ciutat de Manresa un referent teatral d'àmbit nacional. 

L'equip tècnic de MEES és considerat per la majoria de companyies que visiten els nostres 

teatres, com un del més preparats. Amb la seva actitud positiva i engrescadora aconsegueix 

que davant de qualsevol dificultat tècnica, aquesta sigui resolta amb facilitat. 

L'equip d'atenció a l'espectador transmet un alt nivell de complicitat amb el públic, entenent 

que l'experiència d'assistir al teatre, comença en el moment que hom s'informa i adquireix les 

entrades de l'espectacle que l'interessa i s'acaba, en tot cas, quan l'espectador ho decideix. 

 

Les persones majors de 65 anys tenen un descompte sobre el preu de l'entrada. 
 

Pàgina web www.kursaal.cat, consultat el 13/12/2014 
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Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya –  Delegació de Manresa – 

Catalunya central 
 

Adreça: C/ Canonge Mulet núm. 2 3r 1ª, Manresa  

Telèfon: 938723109 

Correu electrònic: Manresa@tscat.cat 

Horari d’atenció al públic: Dimarts de 10:30 – 13:30, Dilluns, dimecres i dijous de 16h – 20h 

Persones de contacte: Gemma Solanas (vicedegana) i Isabel Josende (administrativa) 

Des de l’any 2004 al Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, Delegació de Manresa – 

Catalunya central, es va constituir el grup de treball de gent gran de treballador/es socials del 

territori. Des d’aquest grup es pretén millorar l’atenció a les persones grans i famílies des del 

treball social i potenciar les eines dels professionals de l’àmbit. 

 

Les reunions entre els/les treballadors/es socials es realitzen de manera trimestral a la seu de 

la delegació. En aquestes trobades es tracten temes relacionats amb gent gran, vellesa, 

envelliment actiu, recursos, llei de dependència, entre altres temàtiques que tinguin incidència 

directament aquest àmbit. 

També des del grup s’organitzen jornades professionals i es realitzen estudis sobre les 

diferents situacions i necessitats de la gent gran i famílies. 
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6.- Diagnosi 
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LA POBLACIÓ  
 

Anàlisis de la població de la comarca del Bages 
 
Segons les dades de què es disposen en aquesta guia, la població total de la comarca del Bages 

es situa en 186.084 persones l’any 2011. D’aquest total de població, el 18,46% són persones 

majors de 65 anys, un total de 34.368 persones. 

 

 

 

 

Si es realitza una comparativa, tal i com es mostra en el gràfic, la població major de 65 anys ha 

anat creixent, ja que en l’any 1981 era el 12,7% de la població, però al 2011 va arribar a ser el 

18,46% d’aquesta. Per tant hi ha hagut un augment de persones majors de 65 anys, però 

aquest fet no és un fet aïllat, ja que ens trobem que també hi ha hagut un augment de la 

població en el conjunt de tota la comarca. Recordem que a l’any 1981 hi havia un total de 

150.657 habitants i al 2011 hi havia 186.084 habitants. 

 

Però, cal també comparar- se aquestes dades amb les dades de població de tota Catalunya, 

per conèixer si aquest augment de població dins de la franja d’edat de majors de 65 anys és 

només del Bages o va en la línia de població general. 
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La població de més de 65 anys a Catalunya l’any 2011 representava el 17,03% 

A continuació es tractaran les dades de població del Bages. 

 

Segons aquestes dades, la població al Bages de 65 anys i més representa el 18,46%. Doncs si 

ho comparem la mitjana de Catalunya, que era un 17,03%, ens trobem que a la Comarca del 

Bages hi ha més població envellida en referència a la mitjana Catalana. 

Dades consultades el 13/11/2014 a www.idescat.cat 
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Per tant, en aquest punt cal analitzar quina és la tendència de la població, si cap a 

l’envelliment, tendència negativa de creixement, o cap un creixement positiu de la població. 

Segons els estudis de població del Institut d’Estadística de Catalunya, han elaborat les següents 

dades sobre Població projectada a 1 de gener segons el sexe i grans grups d'edat. Escenari 

mitjà1 (base 2013), Bages 2026. En aquest ens hi trobem les següents dades. La població de la 

comarca del Bages al 2026 s’estima que pugui ser de 179.888 habitants, dels quals 42.111 són 

persones de 65 anys i més. Si elaborem la proporció, els habitants de 65 anys i més suposen el 

23,40% de la població total. Per tant, si les comparem amb les dades que disposem de l’any 

2011, en què el percentatge de gent de 65 anys i més és de 18,51%, es denota un augment 

important d’aquest sector de població. Per tant, se’ns avisa que hi ha una tendència a 

l’envelliment. 

ANÀLISI DE LA POBLACIÓ DE MANRESA 

En aquest apartat, farem una reflexió sobre la situació de sobreenvelliment que pateix la 

població de Manresa, lligada amb l’augment de la dependència, i si els recursos existents són 

els idonis, tant a nivell d’accessibilitat com de suficiència per la població més gran de 65 anys. 

Segons estadístiques publicades per l’Ajuntament de Manresa a principis de l’any 2012, el total 

de la població  era de 76.702 habitats. El 15,8% eren nens de 0 a 14 anys. El 9,20%, joves de 15 

a 24 anys. El 56,1%, adults de 25 a 64 anys i el 18,90%, persones més grans de 65 anys. 

Analitzant aquestes dades, podem observar que el percentatge de gent més gran de 65 anys és 

més elevat que el de nens entre 0 i 14 anys. La població s’està envellint i el numero de 

naixements s’està reduint. 

INDICADORS GLOBALS DE LA CIUTAT DE MANRESA A L’ANY 2012 

 

L'escenari mitjà suposa una combinació de fecunditat mitjana, esperança de vida mitjana i 

migració mitjana. Aquest escenari pretén reflectir l'evolució que es considera més probable del 

creixement i l'estructura demogràfica a Catalunya, d'acord amb les dades recents. 

Consultat el 13/11/2014 a: 

http://www.idescat.cat 
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La Comarca del Bages, i concretament la ciutat de Manresa, té una taxa de sobreenvelliment 

de les més altes de l’estat . Si aquest fet el lliguem amb la reducció de la taxa de natalitat i 

l’increment de l’esperança de vida, fa que s’estigui produint un desplaçament qualitatiu cap a 

un pes més elevat en la dependència de les persones de més de 65 anys, fet que suposa una 

càrrega financera més elevada.  

Com a conclusions finals, destacar que degut a la situació de sobreenvelliment de la ciutat, i 

tenint en compte que les xifres aniran en augment segons els estudis que s’estan realitzant, no 

només a nivell generacional sinó també de dependència, és necessari un replantejament 

d’ampliació a nivell de recursos i  de pressupostos dirigits al benestar de la Gent Gran per 

assegurar que aquest col·lectiu amb dependència  puguin accedir als serveis de forma més 

immediata. 
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Comparativa per sexe i edat. Any 1981 

 

 

Comparativa per sexe i edat. Any 2011 

 

En els darrers anys es pot observar com hi ha hagut un augment de la població  i de 

l’esperança de vida. Un altre factor important és la diferenciació entre homes i dones on tant a 

l’any 1981 com a l’any 2011 es pot observar que hi ha més dones que homes. Hi ha més 

esperança de vida però com més augmenta l’edat de la persona més diferència hi ha entre 

homes i dones, sempre havent-hi més dones. 
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ELS  RECURSOS 
Seguidament s’exposa una definició dels recursos existents a nivell de Genenralitat de 

Catalunya i de la Diputació de Barcelona 

Generalitat de Catalunya 
 
Dia Internacional de la Gent Gran 

 
L'Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 1990, va 
proclamar l'1 d'octubre Dia Internacional de la Gent Gran . 
  
La comunitat internacional insta d'aquesta manera a reflexionar sobre els reptes socials i 
polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i proposa vetllar per una vellesa digna i 
segura. 
  
Governs, associacions, institucions i totes les persones estan convidades a adherir-se a aquesta 
commemoració i a involucrar- se al desenvolupament d'una societat apta per a totes les edats. 
  
La finalitat d'aquesta jornada festiva i reivindicativa és fer que les persones grans siguin per un 
dia veritables protagonistes i centre d'interès d'arreu del món, i difondre una imatge més 
positiva de l'envelliment. 
  
La diada representa també una oportunitat per conscienciar la societat sobre l'estat en què es 
troba la gent gran i els desafiaments i problemes que afronta, així com per promoure accions 
apropiades per defensar-la i per respectar la seva dignitat i saviesa. 
 
Orientació i assessorament sobre serveis socials 
Les persones de més de seixanta-cinc anys que necessitin informació o assessorament sobre 
les prestacions econòmiques i tecnològiques o sobre els serveis que ofereix el Sistema públic 
de serveis socials s'han d'adreçar als serveis socials bàsics del districte, municipi o comarca on 
estiguin empadronades. 

Els serveis socials bàsics són la porta d'entrada al Sistema públic de serveis socials i són 
accessibles a tota la població. El conjunt de professionals d'aquests serveis informen, orienten, 
fan diagnòstics i valoracions, prescriuen prestacions, fan detecció de situacions de risc per 
actuar de forma preventiva i realitzen projectes comunitaris per a la integració social de 
persones i col·lectius en risc. També són el canal d'accés als serveis socials especialitzats, com 
ara els d'acolliment residencial o el servei de tutela, entre d'altres. 

 Des del Departament de Benestar Social i Família (BSF) es regulen i planifiquen les prestacions 
econòmiques i els serveis socials de suport i assistència per a gent gran. Es tracta de 
prestacions finançades per la Secretaria d'Inclusió Social i de Promoció de l'Autonomia 
Personal. 

 La gestió dels serveis socials bàsics és competència dels ens locals; del municipi, en poblacions 
de més de vint mil habitants, i del consell comarcal, en poblacions de menys de vint mil 
habitants. 
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 Els serveis socials bàsics treballen de manera coordinada amb els equips professionals dels 
altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en 
l'àmbit dels serveis socials. 

 

Servei d'ajuda a domicili 

Conjunt de tasques que es realitzen a la llar de persones o famílies que es troben, per motius 
físics o socials, en situacions de mancança d'autonomia temporal o permanent per poder 
realitzar les tasques habituals de la vida quotidiana. 
 
Aquest servei inclou dos tipus d'ajudes: 
 • Atenció de les necessitats de la llar: Aquest tipus de tasques inclouen la neteja de la 

llar (excepte les neteges de la llar a fons), fer el llit, fer el menjar (segons dietes 
establertes) i rentar la roba (tant a mà com amb rentadora), entre d'altres. 

 • Cura personal: La persona beneficiària rep ajuda per realitzar totes aquelles accions 
relacionades amb la cura personal, com la higiene, vestir-se i desvestir-se i repassar i 
cosir la roba d'ús personal, entre d’altres. 

 
 

Servei de les tecnologies de suport i cura 

Més conegut com a servei de telealarma i teleassistència, el servei de les tecnologies de suport 
i cura es presta durant les vint-i-quatre hores del dia al domicili mateix de les persones 
beneficiàries que no reben serveis d'atenció residencial. 
 
Consisteix en la instal·lació d'un aparell molt senzill a l'habitatge de la persona usuària, i un 
braçalet o penjoll que pot portar posat, connectats mitjançant la línia telefònica a una central 
receptora, amb la qual es pot comunicar en cas d'urgència simplement prement un botó. Com 
que és un sistema de mans lliures, es pot establir contacte verbal sense necessitat de 
despenjar cap telèfon. 
 
Des de la central receptora, uns/es professionals atenen la consulta i activen, si cal, el recurs 
més adient a la situació: localitzar els familiars o persones de contacte, desplaçar al domicili 
de la persona usuària una unitat mòbil, activar altres serveis d'urgència (061, Bombers, 
Guàrdia Urbana...),etc. 
 
Aquest servei té dues modalitats: 
 • El servei bàsic: la persona usuària avisa quan no està bé. 
 • El servei ampliat: la persona usuària ha d'avisar al matí i a la nit; si no ho fa, salta 

l’alarma. 
 
Diferències entre telealarma i teleassistència 
 
Servei de telealarma: És una central domèstica d'alarmes connectada telefònicament amb un 
centre de control, on treballa personal que disposa de recursos humans i tècnics, que té la 
capacitat necessària per donar resposta ràpida a les diferents incidències i situacions 
d'emergència que es puguin presentar, i que gestiona immediatament l'atenció a la persona 
usuària. 
 



126  

 

Servei de teleassistència: Consta d'un equip mòbil d'assistència amb coneixements bàsics dels 
serveis socials i sanitaris, primers auxilis i petits arranjaments domèstics, que es desplaça al 
domicili de la persona usuària per donar resposta en cas de necessitat. 
 
El servei de les tecnologies de suport i cura forma part d'una línia d'innovació internacional 
molt més àmplia, anomenada telemedicina. Es tracta d'un sistema per millorar i mantenir la 
salut que permet fer exploracions mèdiques a distància, a través de l'ús de les 
telecomunicacions. 
 
 
Centres residencials per a gent gran 

Aquests serveis d'acolliment residencial s'adrecen a persones de seixanta-cinc anys i més en 
situació de dependència. L'assignació d'un centre residencial es duu a terme a través 
del Programa individual d'atenció (PIA), que realitzen els serveis socials públics i que determina 
les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats de les persones en situació de 
dependència pel que fa als serveis i les prestacions econòmiques previstes en la resolució pel 
seu grau i nivell. 
 
Servei de llar residència 
Aquest servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent es destina a persones 
grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, que requereixen 
un determinat nivell d'organització i suport personal. 
 
L'objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar. 
 
Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, manutenció, acolliment, convivència 
i suport personal. 
 
La llar residència consta d'un habitatge amb serveis comuns i d'un equip professional format 
per un/a responsable del servei, un/a responsable higienicosanitari i de personal suficient per 
a la prestació adequada de les funcions d'allotjament, manutenció, acolliment, convivència i 
suport personal de manera que s'asseguri la presència permanent i continuada durant les vint-
i-quatre hores del dia. 
 
Per rebre més informació, pot adreçar-se als serveis socials bàsics dels ens locals (districtes, 
ajuntaments i consells comarcals) que li corresponguin. 
 
 
Servei de residència assistida 
Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i d'assistència 
integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia suficient per realitzar 
les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant i que tenen una situació 
sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei s'adapta al grau de dependència 
de les persones usuàries. 
 
L'equip professional que hi treballa és pluridisciplinar i està format per infermers i infermeres, 
auxiliars de gerontologia, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, experts en educació social, 
psicologia i medicina. També hi ha un director o directora responsable i un/a responsable 
higienicosanitari. 
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Centres de dia per a gent gran 

Aquest servei d'acolliment residencial s'adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en 
situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats 
de la vida diària. Constitueix una alternativa  residencial de la persona gran i pot ser un servei 
de caràcter temporal o permanent. 
 
El centre de dia és un servei d'acolliment diürn que complementa l'atenció pròpia de l'entorn 
familiar, amb els objectius d'afavorir la recuperació i el manteniment de l'autonomia personal i 
social, mantenir la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i 
proporcionar suport a les famílies en l'atenció a les persones grans dependents. 
 
L'equip de professionals que treballa en un centre de dia per a gent gran és pluridisciplicar i 
està format per un director o directora responsable, un/a responsable higienicosanitari i 
personal d'atenció directa (professionals amb titulació adient per oferir atenció geriàtrica, 
animació sociocultural, teràpia ocupacional, fisioteràpia, atenció sanitària, psicològica i social). 
 
 

Habitatges tutelats per a gent gran 

Els habitatges tutelats per a gent gran són un servei d'acolliment alternatiu per a persones 
grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els permeten romandre a la 
pròpia llar. 
 
Es tracta d'un conjunt d'habitatges amb estances d'ús comú i sense barreres arquitectòniques. 
Els residents dels habitatges tutelats comparteixen tasques i despeses i, optativament, poden 
viure amb els cònjuges o parelles i amb les persones que en depenguin. 
 
Els equips professionals que ofereixen el servei d'habitatge tutelat han d'estar formats, com a 
mínim, per un director o directora responsable i un treballador o treballadora social per a les 
admissions, el seguiment i la recerca de recursos, en coordinació amb la xarxa d'atenció 
primària. Així mateix, han de tenir un conserge i/o un servei de teleassistència, disponible 
durant les vint-i-quatre hores del dia. 
 
 

Casals de gent gran 

Els casals de gent gran són equipaments cívics destinats al col·lectiu de les persones grans, que 
tenen com a finalitat promoure el seu benestar i la promoció de la seva participació com a 
membres actius de la societat. 

Als casals de gent gran es duen a terme: 

 • Activitats formatives, esportives, artesanals, musicals, d'apropament a les noves 
tecnologies, etc. dissenyades a partir de les propostes dels usuaris de cada 
equipament. 

 • Participació en intercanvis culturals i trobades amb altres casals de tot el territori 
català. 
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Oficina de la Gent Gran Activa 

L'Oficina de la Gent Gran Activa, adscrita a la Secretaria de Família, s'encarrega de donar 
suport a la gent gran des de la perspectiva de l'envelliment actiu. 
 
Un dels seus principals eixos d'actuació és promoure la participació de les persones grans en 
temes que són del seu interès: treballar conjuntament per l'autonomia, la formació i l'accés a 
la cultura i les noves tecnologies de la informació. La gent gran té molts coneixements per 
aportar. 
 
L'Oficina també treballa en la protecció dels drets de les persones grans, i entre les seves 
funcions s'inclou informar, assessorar i orientar sobre les actuacions que suposadament 
vulnerin aquests drets. 
 
L'Oficina de la Gent Gran Activa acull: 
 • Consell de la Gent Gran de Catalunya 
 • El Programa d'homenatge a persones centenàries  
 • El servei d'atenció telefònica per a temes referents a les persones grans  
 
Homenatge a persones centenàries 

  
Medalla 
Amb la finalitat de fer un homenatge a la gent gran, representada per les persones 
centenàries, la Generalitat de Catalunya, prèvia sol·licitud, lliura a totes les persones residents 
a Catalunya que han fet cent anys una medalla commemorativa, personalitzada, gravada amb 
el nom de la persona i l'any de celebració del seu centenari. 

L'acte de lliurament es fa coincidir, en la mesura del possible, amb la data de l'aniversari. 
Aquests actes s'adeqüen a l'organització que preveu la família o les persones que organitzen 
l'acte. 

Arxiu fotogràfic 
Aquest arxiu inclou imatges dels actes de lliurament de les medalles centenàries  d'aquelles 
persones que han volgut aparèixer en aquest recull fotogràfic del web del Departament de 
Benestar Social i Família. 

Maltractaments a persones grans 

Protocol marc i orientacions d'actuació contra els maltractaments a les persones grans 
Aquest Protocol és va presentar pel Departament de Benestar Social i Família, a través de la 
Secretaria de Família, el 20 de juliol de 2012. A la comarca del Bages, promogut i coordinat per 
l’ajuntament de Manresa, es va elaborar i aprovar a maig de 2010, un Protocol d’actuació 
coordinada contra els maltractaments a la Gent Gran de Manresa i comarca del Bages 
(PROMAGG) en el qual hi van participar totes les entitats i institucions del Bages que treballen 
en l’àmbit de les persones grans.    

El Protocol marc és una eina concreta per utilitzar-la en la pràctica professional i institucional, 
en els establiments residencials, els centres d'atenció primària, els serveis a domicili i els 
serveis d'acompanyament, entre altres. Es tracta d'un document inicial per fer front a un 
fenomen aparegut recentment, no la seva existència, sinó el seu abordatge, i que permetrà als 
professionals de les diverses disciplines interrogar- se sobre la seva pràctica i aconseguir 
millorar-la. 
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El document fa una descripció conceptual dels maltractaments i les diverses formes en què 
poden manifestar-se, acompanyades d'unes llistes d'indicadors o signes d'alerta que serveixen 
per detectar possibles situacions de risc o de maltractaments. També hi ha un apartat sobre els 
principis ètics, un altre que se centra en les diferents accions i procediments d'abordatge, els 
factors de risc, i també l'avaluació integral per poder diagnosticar i fer el pla d'intervenció. Es 
detalla la normativa on queda reflectida l‘obligatorietat a què els professionals s'han d'acollir 
en relació amb la comunicació o denúncia d'una situació detectada. Els aspectes jurídics 
ocupen un apartat específic en què s'apliquen totes les mesures preventives i de protecció. 

Persones amb dependència 

La protecció de les persones en situació de dependència, un col·lectiu de població cada cop 
més important a causa dels canvis demogràfics i socials, s'ha convertit en un repte ineludible 
per als poders públics, i el desenvolupament de polítiques per a la promoció de l'autonomia 
personal ha esdevingut una de les prioritats en matèria de política social tant a Catalunya com 
a la resta d'Europa. 
  
En aquest sentit, l'entrada en vigor, el 2007, de la llei estatal coneguda popularment com Llei 
de la dependència va dotar el Sistema públic de serveis socials del marc normatiu necessari per 
regular l'atenció i les prestacions a les persones amb dependència. 
  

Diputació de Barcelona 
Servei RESPIR residencial per a familiars de persones grans i persones amb discapacitat 
intel·lectual. 

Què és el programa RESPIR? 

Respir és un programa d'atenció residencial temporal per a persones amb un determinat grau 
de dependència per raons d'edat i/o discapacitat. Té com a finalitat millorar la qualitat de vida 
deis cuidadors, proporcionant-los un temps de descans i donant resposta a determinades 
situacions familiars imprevistes. 

Ciutats Amigues de les Persones Grans 

Ciutats amigues amb la gent gran és un projecte promogut per l'Organització Mundial de la 
Salut (OMS), per impulsar polítiques d'envelliment actiu que aborden l'envelliment i les 
diferents generacions, entre elles les de les actuals persones grans. 

L'OMS indica que les ciutats han d'adaptar el seu entorn i el seus serveis perquè les persones 
grans visquin amb seguretat, mantinguin la seva salut i participin en la vida de la ciutat. Una 
ciutat amiga de la gent gran és una ciutat per a totes les edats. 

Equipaments  socioculturals per a persones grans 
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Els equipaments socioculturals per a persones grans són espais de promoció de l'envelliment 
actiu, des d'on es porten a terme activitats socioculturals, de relació interpersonal i 
intergeneracional. 
Per això, la Diputació treballa per a millorar-ne la qualitat i adequar-los a la realitat 
heterogènia i dinàmica de les persones grans d'avui. Amb aquesta finalitat, ha elaborat 
diferents documents sobre la gestió d'aquests equipaments: 

Grup de treball d'envelliment actiu 

Creat l'any 2009, està constituït per 20 professionals de diferents ens locals; de l'Àrea 
d'Atenció a les Persones i compta amb el suport de l'Institut de l'Envelliment de l'UAB. 

Fruit del treball del Grup han estat els treballs sobre els equipaments socioculturals per a 
persones grans, sobre els maltractaments de les persones grans i una sessió l'any 2011 per a 
professionals d'ajuntaments i entitats sobre envelliment actiu.  

 

El Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona és un servei d'atenció 
domiciliària que garanteix la seguretat i dóna tranquil·litat i acompanyament a les persones 
que poden estar en situació de risc per factors d'edat, fragilitat, solitud o dependència, les 24 
hores del dia i els 365 dies a l'any, detectant situacions d'emergència i donant resposta 
immediata a aquestes.El Servei Local de Teleassistència funciona mitjançant un terminal 
instal·lat al domicili de la persona i una unitat de control remot en format de penjoll o polsera 
que permet estar connectat de forma permanent amb el centre d'atenció. Es complementa 
amb serveis com les Unitats Mòbils, els dispositius de seguretat o el reforç en el seguiment de 
les persones més fràgils. 

Atenció domiciliària 

L'atenció social  domiciliària la formen un conjunt de recursos i accions adreçats a prestar 
suport i cura a les persones en el seu domicili quan, per qualsevol circumstància, es troben 
amb manca d'autonomia personal i/o amb  dificultats o problemàtiques sociofamiliars 
especials. L'atenció social domiciliària inclou prestacions de servei, tecnològiques i 
econòmiques, de caràcter finalista, que estan adreçades a atendre i compensar els dèficits que 
una persona o família  pugui tenir i facilitar que continuï vivint en el seu entorn habitual en les 
millors condicions possibles.  
  
L'atenció domiciliària és una de les actuacions estratègiques del Sistema Públic de Serveis 
Socials adreçat a les persones grans amb fragilitat i/o amb manca d'autonomia personal i 
s'accedeix a través dels serveis socials municipals. Per això, la Diputació de Barcelona impulsa i 
donar suport  als ajuntaments i consells comarcals per millorar quantitativa i qualitativament 
 els serveis d'atenció domiciliària. 
 

Grups de suport emocional i ajuda mútua (GSAM) 

Els Grups de Suport Emocional i Ajuda Mútua (GSAM) tenen per objectiu facilitar espais de 
trobada entre persones cuidadores que es troben en situació similar, perquè puguin compartir 



131  

 

les seves necessitats i preocupacions i també les seves vivències i els seus coneixements. Es 
pretén reduir l'impacte negatiu de la cura que, a vegades, poden experimentar els cuidadors i 
cuidadores no professionals, i millorar la qualitat  de vida de les persones en situació de 
dependència. 
 
L'Àrea d'Atenció a les Persones  desenvolupa aquest servei en col·laboració amb els ens locals i 
entitats del sector. 

Els recursos amb xifres a la Comarca del Bages 
 

Nº de Casals i Associacions de gent gran a la Comarca del Bages 

 

Anys de creació de les associacions de gent gran a la Comarca del Bages 

 

Informació dels 34 municipis de Bages (exclòs Manresa) 
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Nº de recursos i actuacions específiques per gent gran 

 

 

Nº de residències i centres de dia a la comarca 
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Nº de places de residència i centre de dia a la comarca 

 

 

 

 

Activitats que es realitzen a la comarca adreçades a la gent gran 

Gimnàstica suau per a gent gran Tallers de memòria 

Classes de català Escoles de Formació d’adults 

Jocs d’entreteniment Excursions 

Ball Celebracions de les festes tradicionals 

Xerrades Cinema 

Espectacles Voluntariat 

Activitats a les biblioteques  Manualitats 

Informàtica Tallers de cuina 

Caminades Puntes al coixí 

Ioga Intercanvis de casals i/o esplais 

Activitats culturals Piscina 
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ANÀLISI 
 

Anàlisi de la situació actual de la Gent Gran a la comarca del Bages. 
 
Punts de reflexió tècnica i aspectes a treballar en un futur 
 
Des del grup de treballadores socials hem volgut fer una valoració basant-nos en un DAFO 
(Debilitats – Amenaces – Fortaleses – Oportunitats), per extreure el més objectivament les 
conclusions que ara us presentem. 

A continuació es mostra un detall de com aquests canvis afecten a la gent gran de forma 
positiva amb fortaleses i oportunitats, o bé de forma negativa amb debilitats i amenaces. 

 

Debilitats i Amenaces  
____________________________________________________________ 
 
RECURSOS: 
 
 
Pel que fa als recursos , hi ha una important manca de cohesió, tant entre els recursos que es 
troben en un mateix municipi, com en els que estan en diferents municipis. Això provoca una 
individualitat, i en algunes ocasions es realitzen activitats similars o iguals a recursos d'un 
mateix municipi. Per pal·liar aquest desdoblament caldria més coordinació, oferint més 
diversitat d’ activitats, i així poder donar una resposta més amplia a les necessitats de les 
persones grans. 
 
Alhora hem observat que no hi ha recursos específics per a les persones grans que pateixen un 
trastorn mental o amb problemes d’addicció. Així doncs estem treballant amb persones que 
tenen unes necessitats concretes, donant-li solucions que no son òptimes per ells, o bé, que 
vagin rotant  per diferents recursos, sense poder adaptar-se a un. 
 
A nivell residencial, hi ha un dèficit important de places públiques, que de moment no està en 
vies de solució perquè l’ICASS, degut a la falta de pressupost, no amplia places.  
Segons les últimes dades que disposa la Generalitat, es confirma que la taxa de cobertura de 

places residencials públiques i privades per a Gent Gran al Bages és del 5,6%, el que suposa 

que gairebé disposa de 6 places per cada cent persones de més de 65 anys. És un percentatge 

molt reduït, tenint en compte que amb l’augment de l’esperança de vida, paral·lelament s’està 

incrementant el nivell de dependència. 

La Consellera de Benestar i Família , Neus Munté, segons unes declaracions que va realitzar en 

el Regió 7 (dimarts, 14 d’octubre del 2014), n’és conscient del dèficit de places públiques que 

pateix la ciutat de Manresa (malgrat que hi ha 9 centres residencials). Això repercuteix en que 

moltes persones grans amb un alt grau de dependència, han de romandre en el domicili en 

unes condicions molt apurades com a mínim durant 2 anys, que és el període mínim per 

aconseguir una plaça pública (càlcul obtingut mesurant el dia en que es presenta el document 

per reservar plaça a la Xarxa pública de Serveis Socials fins el dia de l’ ingrés). 
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El Servei residencial és molt necessari per les persones grans dependents, ja que arriba un 

moment en que els seus familiars no es poden fer càrrec de les seves cures per l’alt nivell de 

professionalització que requereixen. 

Una alternativa, són els Serveis de Centre de Dia, ja que descarreguen al cuidador, però ens 

trobem que degut a la manca d’autonomia de les persones grans, necessiten transport adaptat 

per poder assistir-hi. Si el mateix centre no disposa d’aquest servei, els familiars no els poden 

traslladar per falta de mitjans. Contractar un servei de transport adaptat a nivell individual és 

molt costós. Considerem que s’hauria de contemplar una prestació de Transport Adaptat més 

àgil i de més quantia, perquè aquestes persones puguin beneficiar-se d’aquest servei de forma 

immediata.  

 

Com s’ha dit anteriorment, cal plantejar- se si el sobreenvelliment de la població és 

proporcional a l’augment de recursos específics per a la gent gran. 

 
SITUACIÓ ECONÒMICA: 
 
La situació actual de crisis que estem vivint a nivell mundial , ha repercutit en les partides 

pressupostàries  destinades a l’Estat de Benestar i fa que els recursos  específics per a la gent 

gran no arribin a tota la població que ho necessita.  

 

S’està vivint una crisi econòmica de llarga durada que afecta a tota la població. Les pensions de 

la gent gran són en molts casos l’únic ingrés de les unitats familiars. Això comporta 

reagrupament familiar i dependència econòmica cap als ascendents. 

 

En relació a aquests punt hem de parlar de la dependència social. Que passa amb les persones 

que no tenen grau de dependència, o tenen grau 1, amb problemàtiques sociofamiliars, i 

econòmiques? On les atenem? Quins recursos se'ls hi poden oferir? Habitatges Tutelats? No, 

actualment n’hi han pocs, i les convocatòries estan tancades des de fa tres anys.  

Cal donar resposta a un grup de la població que es troba desatesa per manca de cobertura de 

la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l’autonomia personal i atenció a les 

persones amb dependència, modificada pel Reial decret llei 20/2012, de 13 de juliol , de 

mesures per a garantir l’estabilitat pressupostària i de foment de la competitivitat,  estableix el 

Sistema per a l’autonomia i Atenció a la dependència i regula el procediment per al 

reconeixement  de la situació de dependència i del dret a les prestacions del Sistema. 
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Des de l’any 2010 no hi ha noves convocatòries d’Acolliment Residencial, així es dificulta 

l’accés a residències i Centres de Dia per aquelles persones que no superen el barem establert 

per la llei de la dependència. Amb aquesta convocatòria es donava accés a les persones 

valorades amb un Grau I de dependència que de moment no estaven cobertes per aquesta llei, 

amb la nova situació aquestes persones queden descobertes per ambdues ajudes. En moltes 

ocasions existeix una dependència social/econòmica no contemplada en aquesta llei com a 

necessitat que genera que gent gran amb manca de recursos econòmics i sense xarxa familiar 

propera puguin accedir a recursos residencials. Aquest fet suposa que hagin de viure amb 

necessitats pendents de cobrir: persones sense una alimentació adequada, que requereixen 

una supervisió per a la higiene, per l’administració dels medicaments, per a les gestions i 

administració de la seva  economia. 

Novament el juliol del 2013 es torna a tancar una altra ajuda relacionada amb la llei de la 

dependència, suposant una suspensió transitòria de les Prestacions Econòmiques Vinculades al 

servei de residència (PEV). Les conseqüències més directes són el retorn de les persones grans 

als seus domicilis per no poder continuar amb el pagament de la quota de la residència i alhora 

es dificulta l’accés a persones que no poden fer front a les quanties de la plaça privada sense 

l’ajuda de les PEV. 

 
 
CANVIS SOCIODEMOGRÀFICS: 

 

Amb els canvis sociodemogràfics hi ha un canvi en el rol de la gent gran passant a ser 

cuidadors dels nets i que en molts casos es senten desbordats i obligats a fer un paper que 

molts creuen que ja no els toca. En moltes ocasions no ha estat una opció sinó que ha estat 

una imposició i es veuen obligats a seguir uns horaris i un ritme difícil de seguir que els hi 

suposa un estrès i un malestar. 

Un altra variació a nivell sociodemogràfic son els canvis en les unitats familiars degut al 

reagrupament familiar per motius econòmics. En moltes ocasions s’ha passat de famílies 

monoparentals o de tres persones a  famílies nombroses ja que per dificultats econòmiques els 

fills tornen amb els pares i s’agrupen per poder fer front a les despeses gràcies a les pensions 

dels pares i als pocs recursos de la resta de familiars. 
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Fortaleses i Oportunitats 
____________________________________________________________ 
  
 
ENVELLIMENT ACTIU: 
 
Als darrers anys s’està vivint una potenciació de l’envelliment actiu amb la participació de la 
gent gran a la societat i les relacions socials i intergeneracionals.  Han estat molts els treballs 
relacionats amb la promoció de l’envelliment actiu, entre d’altres cal destacar el Consell de la 
Gent Gran de Catalunya, l’Any Europeu de l’envelliment actiu i el Congrès Nacional de la Gent 
Gran. 
 

Arran del protagonisme creixent de la gent gran a la nostra societat i de la necessitat de 

millorar la seva participació i representació territorial, l'any 2001 es va crear el Consell de la 

Gent Gran de Catalunya (CGGCat).  

Es tracta d'un òrgan consultiu de la Generalitat de Catalunya i de representació i participació 

de les persones grans en totes les qüestions que siguin del seu interès. Impulsa la col·laboració 

intergeneracional i la interacció de manera transversal entre tots els òrgans i les institucions 

que actuen com a motor de la participació de la gent gran al territori, tant des de la societat 

civil: empreses, associacions, equipaments, etc., com des dels ens públics d’abast municipal o 

comarcal.  

Específicament, s'encarrega de col·laborar en la preparació dels temes i documents 

corresponents als congressos nacionals de la gent gran, i de fer el seguiment dels acords 

presos; de promoure la participació i l’associacionisme de la gent gran i incentivar el treball en 

xarxa i de proposar la realització d’activitats, jornades i campanyes que facin visibles les 

aportacions de la gent gran a la societat. 

L’any 2012 ha estat “Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat Intergeneracional” 

amb l’objectiu de promoure a Europa un envelliment actiu i saludable dins el marc d’una 

societat per a totes les edats 

 

L’any 2014 s’ha celebrat el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran que és una iniciativa del 

Departament de Benestar Social i Família i el Consell Consultiu de la Gent Gran (CCGG) que se 

celebra cada quatre anys. L’objectiu principal és definir el full de ruta que ha de guiar les 

polítiques públiques sectorials a curt i mitjà termini fins a la celebració del següent Congrés. El 

8 d'octubre es va aprovar el manifest  final que conté les principals conclusions i demandes 

que expressa el col·lectiu de persones grans de cara als propers quatre anys. 
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NOUS MODELS D’ATENCIÓ ALS CENTRES RESIDENCIALS: ACP (Atenció Centrada en la 

Persona) 

Els gran canvis que afecten a la nostra societat tenen un incidència en l’evolució de les 

polítiques socials, entre d’altres les que volen donar resposta a les noves necessitats de la gent 

gran. 

Així es considera necessari reflexionar sobre un nou model d’atenció que tingui en 

consideració aquest canvis socials i que es fonamenti en el coneixement científic. 

Per una part l’atenció ha de ser integral i per una altra ha d’estar centrada en la persona, el 

que significa anar més enllà de l’atenció individualitzada clàssica, ja que a més de satisfer les 

necessitats detectades en la persona adaptant-se a les seves característiques individuals, 

estimulen i recolzen que la persona participi activament en el seu procés d’atenció, on 

l’objectiu final és sempre el suport per al desenvolupament dels projectes de vida als que 

aspiri cada persona. 

A la  comarca del Bages s’estan potenciant la implantació de forma progressiva d’aquest model  

als centres residencials , treballant per el benestar de la persona, el compliment dels seus drets 

i per la implicació de la pròpia persona. Passant d’un model paternalista a un model i un forma 

de treballar on és la persona qui decideix quin és el seu projecte de vida.  
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7- ANNEX 

 
Residències, centres de dia i habitatges tutelats 
____________________________________________________________ 

Catalunya disposa de tot un conjunt d'establiments residencials -residències assistides, 

llars residències, centres de dia i habitatges tutelats- per poder cobrir les diferents 

necessitats i situacions familiars de les persones grans de Catalunya.  

Servei de residència:  

• Servei de llar residència  

Aquest servei d'acolliment residencial de caràcter temporal o permanent es destina a 

persones grans amb un grau d'autonomia suficient per a les activitats de la vida diària, 

que requereixen un determinat nivell d'organització i suport personal.  

L'objectiu principal és facilitar un entorn substitutori de la llar.  

Les funcions que compleix aquest servei són: allotjament, manutenció, acolliment, 

convivència i suport personal.  

� Servei de residència assistida  

Són serveis d'acolliment residencial, amb caràcter permanent o temporal, i 

d'assistència integral, adreçats a persones grans que no tenen un grau d'autonomia 

suficient per realitzar les activitats de la vida diària, que necessiten supervisió constant 

i que tenen una situació sociofamiliar que requereix la substitució de la llar. El servei 

s'adapta al grau de dependència de les persones usuàries.  
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� Servei de Centres de dia per a gent gran : 

Aquest servei d'acolliment diürn s'adreça a persones de seixanta-cinc anys i més en 

situació de dependència que necessiten organització, supervisió i assistència en les 

activitats de la vida diària. L’objectiu principal és afavorir la recuperació i el 

manteniment de l'autonomia personal i social, mantenir la persona en el seu entorn  

personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en 

l'atenció a les persones grans dependents.  

� Servei d’Habitatges tutelats per a gent gran : 

Els habitatges tutelats per a gent gran són un servei d'acolliment alternatiu per a 

persones grans autònomes, les circumstàncies sociofamiliars de les quals no els 

permeten romandre a la pròpia llar.  

Es tracta d'un conjunt d'habitatges amb estances d'ús comú i sense barreres 

arquitectòniques. Els residents dels habitatges tutelats comparteixen tasques i 

despeses i, optativament, poden viure amb els cònjuges o parelles i amb les persones 

que en depenguin.  

TIPOLOGIES:  

• Residència o Centre de Dia privat: centre de titularitat privada on el servei que 

s’ofereix requereix un abonament del cost total per part de l’usuari. El cost del 

preu residencial anirà en funció del centre.  

• Residència o Centre de Dia Acreditat: centre de titularitat privada on l’usuari 

es pot beneficiar de la Prestació Econòmica Vinculada al Servei de Centre de 

Dia sempre que s’hagi sol.licitat prèviament als serveis socials.  
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• Residència o Centre de Dia Col.laborador: centre de titularitat privada amb 

places privades i públiques. Per accedir a una plaça privada cal sol.licitar 

informació al mateix centre i per accedir a la plaça pública cal adreçar-se als 

serveis socials, aquests determinen les modalitats d'intervenció més adients a 

les necessitats de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis 

i les prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell de 

dependència.  

• Residència o Centre de Dia Concertat: centre que ofereix places residencials 

públiques. Per accedir a la plaça pública cal adreçar-se als serveis socials, 

aquests determinen les modalitats d'intervenció més adients a les necessitats 

de les persones en situació de dependència pel que fa als serveis i les 

prestacions econòmiques previstes a la resolució pel seu grau i nivell de 

dependència.  
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8.- AGRAÏMENTS 

El treball que  hem realitzat de forma altruista al llarg d’aquest mesos, ha estat 

possible gràcies a la col·laboració i la predisposició dels centres on treballem. És per 

aquest motiu que volem transmetre un agraïment especial a les persones responsables 

dels següents centres residencials: 

� Residència Mutuam (Manresa) 

� Residència i Centre de dia Mont Blanc (Manresa) 

� Residència Relat (Avinyó) 

� Residència IBADA (Castellgalí – Navarcles) 

� Residència Sant Francesc ( Cardona) 

 

També volem aprofitar per donar les gràcies a totes les persones, regidors, Alcaldes, 

Treballadors/res Socials de la Comarca que ens han ajudat a recollir la informació que 

necessitàvem per elaborar l’estudi. 

Finalment , volem fer esment de les Institucions responsables de l’encàrrec: Consell 

Comarcal del Bages i el Col·legi de Treball Social de Catalunya- Delegació de Manresa- 

Catalunya Central.  

Gràcies per confiar en el grup de gent gran. 


