Tens més de 60 anys?
Busquem idees
per millorar l’ESCALA

WWW.MES60.CAT

Places limitades. Inscripció prèvia a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
(Carrer Pintor Joan Massanet, 34)
a l’Oficina de Serveis Socials i Cultura (Plaça Escoles, s/n)
i al Punt Òmnia (Plaça Escoles)
o al web www.mes60.cat/inscripcio/
Més informació:
www.mes60.cat
ccaltemporda
AEmpordainclou
#+60altemporda

Consell Comarcal
de l’Alt Empordà

Ajuntament
de l’Escala

QUÈ ÉS?
+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu és un
procés de participació amb persones +60 anys de la comarca
per a la definició de polítiques locals i actuacions d'envelliment
actiu al municipi per millorar la qualitat de vida.

PER QUÈ?
L’envelliment de la població és una realitat que en els propers anys
serà encara més evident. La gent +60 és activa, mostra estils de vida,
formes de convivència, necessitats i demandes molt diferents.
Volem repensar i adaptar les polítiques i accions per promoure un
envelliment actiu a l’Escala.

COM POTS PARTICIPAR?
3 sessions de participació

Identificar
necessitats
Població +60

15

Definir línies
de treball
i accions

novembre

22

3 reptes +60 Alt Empordà

novembre

1

2

3

Obrir un procés de
reflexió sobre les
polítiques per als
+60 de la comarca

Implicar la
ciutadania
en la definició
de prioritats

Acordar línies de
treball i actuacions
als municipis per
millorar la qualitat
de vida

Acordar prioritats
d’intervenció
i implicació dels
diferents agents

29
novembre

Les sessions es realitzaran de 10:00 a 12:00h
a la Sala Polivalent del Casal del Jubilat Jardí del Pedró
Places limitades. Inscripció prèvia a
l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament
(Carrer Pintor Joan Massanet, 34)
a l’Oficina de Serveis Socials i Cultura (Plaça Escoles, s/n)
i al Punt Òmnia (Plaça Escoles)
o al web www.mes60.cat/inscripcio/

Què farem amb els resultats?

Mapa d’accions per a l’envelliment actiu a l’Escala
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