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Conclusions grup focal  
Sant Llorenç 

                                                            
Temàtica Avantatges per a les 

persones majors 
Barreres per a les 
persones majors 

Suggeriments de millora 

Respecte i 
inclusió social 

- Bones relacions amb 
els veïns.  
- Sentimient de viure en 
comunitat, autoajuda. 
- Experiència 
enriquidora  en les 
trobades 
intergeneracionals: 
Fomenten la 
transmissió de tradició 
cultural  de grans a 
petits. 
- Visibilitat del col·lectiu 
de gent gran en la 
participació a les festes  
patronals i altres 
esdeveniments   del 
poble.  
 
 
 
 
 
 

  

Transport  
 
 
 
 
 
 

Deficiències 
importants en el 
transport públic al 
municipi: 
- Son Carrió: no hi ha 
cap línia de transport 
públic. Només 
compten amb un «bus 
a la carta» que és un 
taxi , han de telefonar 
amb 24 hores 
d’antelació i concretar 
el servei. 
Sa Coma: poques 
parades dins el poble, 
grans distàncies entre 
parada i parada.  
- No es respecta 
l’horari per passar, 
impuntual. 
Sant Llorenç: són 
trajectes de llarga 
distància i el 

Son Carrió:  habilitar el 
transport públic.  
Sa Coma: més parades al 
poble.  
Puntualitat i respecte dels 
horaris.  
En general, al municipi opinen 
que el transport públic més 
factible seria el tren.  
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recorregut que fan 
implica molt de 
temps.  
Al municipi:  
- Les parades no 
compten amb una 
zona de descans, ni 
bancs, ni tampoc un 
lloc on resguardar-se 
de la pluja o sol.  
- El transport públic 
no està adaptat  per a 
persones amb 
dificultats de 
mobilitat. 
- En relació a zones 
d’aparcament, a Sa 
Coma depèn de la 
temporada de l’any, 
en temporada 
turística hi ha més 
trànsit i menys zones 
d’aparcament.    

Habitatge La llar és de propietat la 
qual cosa  els facilita 
poder-la adaptar a les 
seves necessitats. 
Reformes per  eliminar 
barreres 
arquitectòniques a la 
llar. 
Al ser un poble viuen en 
plantes baixes .  
Són pobles petits i tots 
els recursos i serveis 
són prop.  
Son Carrió i Sant 
Llorenç tenen centre de 
dia per a persones 
majors.  
 
 
 

Son Carrió: no està 
dotat dels serveis i 
recursos necessaris. 
En tot el poble només 
hi ha dos forns i 
quatre bars. Per 
qualsevol cosa s’han 
de desplaçar a 
Manacor.  
En tot el municipi no 
hi ha una residència 
per a persones 
majors.  

Dotar Son Carrió dels serveis 
necessaris. Dotar el municipi 
d’una residència per a 
persones majors.  

Espais a l’aire 
lliure i edificis 

Al municipi hi ha espais 
verds i estan ben 
dotats.  
Hi ha seguretat 
ciutadana, són pobles 
petits on tothom es 
coneix.  
 
 
 

Municipi: - Voravies: 
desnivells abundants, 
sobretot a les 
entrades de garatges 
que fan difícil  
caminar-hi.  
En canvi no hi ha 
voravies al pas de 
vianants.  
- Il·luminació: a 

Voravies: mateix nivell.  
 
Sa Coma: habilitar un espai 
verd com cal.  
Sant Llorenç: dotar de zones 
de descans el tram que baixa 
del poble a l’estació de tren.  
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 segons quines zones 
és insuficient. 
Sa coma: - no cuiden 
les plantes de devora 
les voravies i es 
mengen l’espai.  
- Servei deficient de 
recollida de fems. 
- A primera línia de 
mar (zona turística) 
està tot ben dotat,  a 
la zona del poble 
falten llocs de 
descans.   
Sant Llorenç: faltarien 
llocs de descans 
(bancs) a la zona baixa 
del poble.  
- No hi ha un lloc 
d’aparcament 
habilitat davant la 
farmàcia del poble. 
 

Participació 
social 

Voluntariat amb temes 
religiosos.  
 
 
 
 
 
 

No hi ha ningú que 
gestioni el tema del 
voluntariat al municipi 
de manera formal.  
S’organitzen en funció 
de les necessitats del 
moment.  

 

Treball i 
participació 
ciutadana 

Participació en actes 
puntuals a nivell 
general.  
Els tenen en compte en 
perquè participin en els 
d’esdeveniments del 
poble.  
 
 
 
 
 

  

Comunicació i 
informació 

En general, bona 
comunicació i 
informació. Els canals 
són els adequats. 
 
 
 
 
 

Sant Llorenç: hi havia 
una revista del poble 
que ara està 
digitalitzada, només 
es pot veure a través 
d’internet. L’acces 
està limitat en el 
col·lectiu de persones 
majors.  

Informar a partir d’altres 
canals que no siguin internet.  

Serveis socials  Absència d’una Dotar els pobles de Sant 
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i de salut  
 
 
 
 

residència per a 
persones majors al 
municipi.  
Sant Llorenç: el centre 
de salut no funciona 
com a PAC (servei 
d’urgències). S’han de 
desplaçar a Son 
Servera o, 
directament, a 
l’hospital de Manacor.  
Son Carrió:  -
deficiències en el 
servei de salut. Només 
hi ha consultes dos 
cops per setmana. La 
resta de dies han 
d’anar a Sant Llorenç 
si és una urgència en  
horari de consultes o 
a l’Hospital de 
Manacor.   
- Manca d’informació 
dels serveis socials: 
dia d’atenció i horari.  

Llorenç i de Son Carrió d’un 
servei de salut com cal, tenint 
en compte les 
característiques de la 
població majors de 65 anys.  

 


