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1) +60 ALT EMPORDÀ. PROPOSTES PER A UNA ENVELLIMENT ACTIU
+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu és un procés de participació per a la
definició de polítiques locals d'envelliment actiu promogut pel Pla per a la Inclusió i la Cohesió
social de l'Alt Empordà del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb la col·laboració dels
ajuntaments de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, La Jonquera, Llançà, Roses i Vilafant.
+60 Alt Empordà ha obert un procés de reflexió sobre l'envelliment actiu a la comarca amb la
finalitat d'acordar accions i fer una proposta de recomanacions als ajuntaments i altres agents
locals per a millorar la qualitat de vida de les persones més grans que resideixen al territori.
+60 Alt Empordà té l'origen en una demanda del Consell Consultiu de la Gent Gran de l'Alt
Empordà, que va ser recollida en el Pla d'Inclusió, per obrir un procés de reflexió entorn les
polítiques adreçades a la gent gran a la comarca, amb la voluntat de revisar el model de polítiques
desenvolupades fins al moment. En el marc d’aquest procés de treball l’Equip Tècnic d’Inclusió del
Consell Comarca ha elaborat la recerca “Fer-se gran a l’Alt Empordà”1, amb l’objectiu de conèixer
millor els perfils i trajectòries d’envelliment a la comarca i les necessitats associades a
l’envelliment de la població.
El procés de treball a Borrassà finalitza amb l’elaboració d’aquest Informe de resultats que
identifica els àmbits estratègics i fa una proposta d’actuacions, que els i les participants de les
sessions de participació han considerat prioritaris.
Aquest és un document de treball que ha de servir de base per al treball de contrast amb els
diferents agents locals amb responsabilitat en el disseny i la implementació de polítiques públiques
d’envelliment actiu. La finalitat és operativitzar les propostes i ajudar a l’Ajuntament a definir les
prioritats del municipi en relació a l’envelliment actiu, tenint en compte la participació i implicació
del conjunt d’agents i ciutadania del municipi.
Els reptes de les polítiques d’envelliment actiu són de tipologia diversa. Es poden identificar línies
de treball en els àmbits clau de l’envelliment actiu següents, que són les que s’han treballat en
aquest procés participatiu.
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Equip Tècnic d’Inclusió (2015). Fer-se gran a l’Alt Empordà. Proposta d’accions locals per a l’envelliment actiu.
http://mes60.cat/wp-content/uploads/Envelliment_Inf-recerca.pdf
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2) METODOLOGIA I PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS
El procés participatiu +60 Alt Empordà a Borrassà s’ha concretat en la realització de 3 sessions de
participació els dies 25 d’octubre, 3 i 8 de novembre de 2016. Aquests tallers anaven adreçats a
ciutadania de més de 60 anys i entitats del municipi. La captació i selecció de les persones
participants s’ha fet mitjançant la difusió feta per l’Ajuntament a través dels canals de comunicació
habituals dels que disposa.
2.1) Els participants
El perfil mitjà de la persona participant a Borrassà ha estat el d’una dona, d’entre 60 i 70 anys,
amb estudis d’Educació bàsica, jubilada, que conviu en parella, sense càrregues de cura, que
disposa de temps lliure, que no participa en una entitat, que utilitza habitualment les noves
tecnologies, i amb una autopercepció de l’estat de salut moderadament bona.
Han participat a les sessions de participació al municipi un total de 18 persones, de les quals un
78% han estat dones i un 22% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
4% té entre 60 i 65 anys, un 39% entre 66 i 70 anys, un 24% entre 71 i 80 anys, i un 5% és major
de 80 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 95% té l’Educació bàsica i un 5% estudis
secundaris o de Batxillerat. Majoritàriament les persones participants estan jubilades i només un
5% encara actives laboralment.
Pel que fa al tipus de convivència, un 72% dels participants viuen en parella, un 17% viuen amb la
família i un 11% viuen sols. En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un
72% del participants expressa que no en té, mentre que el 28% restant sí que té persones al seu
càrrec. En aquest sentit, un 90% afirma que disposa de temps lliure.
En relació a la participació en associacions, un 90% dels participants no està associat a cap entitat
local o comarcal. Pel que fa a l’ús de les TIC un 60% manifesta que utilitza les noves tecnologies
habitualment.
En relació a l’autopercepció de l’estat de salut dels participants en el taller, un 67% considera que
té una salut moderadament bona, un 22% bastant bona, i un 11% bona. Pel que fa al nivell
d’ingressos un 50% manifesta tenir ingressos baixos, un 45% mitjans, i un 5% molt baixos.
2.2) Les sessions de participació
La primera sessió ha servit per identificar amb el veïnat les necessitats més importants que
detecten al municipi. La sessió de treball ha servit per compartir i analitzar les causes i les
problemàtiques que les necessitats detectades generen. La sessió de participació ha comptat amb
una primera presentació institucional del projecte, una dinàmica de coneixença entre les persones
assistents, un treball en petit grup per detectar les necessitats, i finalment un moment de retorn de
les necessitats recollides i priorització de les mateixes per part de totes les persones assistents.
En la segona sessió el treball s’ha centrat en la concreció de les necessitats de les persones +60,
i en la definició de totes les possibles propostes per a resoldre-les, tenint en compte la capacitat
de l'Ajuntament i altres administracions i institucions públiques, però també d’entitats, comerços,
sector privat, i per part del propi veïnat. Les propostes generades s’han acompanyat de la
informació proporcionada per l’Ajuntament. La dinàmica de treball ha estat semblant a la del
primer taller, en petits grups, i finalitzant amb un retorn, lectura i complementació col·lectiva del
conjunt de propostes realitzades.
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Finalment, la tercera sessió, s’ha enfocat a desenvolupar aquelles propostes que encara
permetien ser operativitzades i alhora definir la participació dels diferents agents locals implicats
en les actuacions. Aquesta sessió també ha servit com a tancament del procés i valoració del
mateix.

3) PRINCIPALS RESULTATS
En aquest apartat es presenten els principals resultats sorgits en el marc del projecte +60 Alt
Empordà a Borrassà. Els resultats estan organitzats en base als àmbits de les polítiques
d’envelliment actiu abans referides. Per cadascun dels àmbits de política pública treballats al
municipi es presenten, en primer lloc, les necessitats de la població +60 identificades, i en segon
lloc, les propostes definides pels participants tenint en compte les responsabilitats de cadascun
dels agents amb capacitat i responsabilitat per atendre-les (Ajuntaments i altres administracions,
Ciutadania, Entitats i sector privat).
Al municipi de Borrassà s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de polítiques
públiques d’envelliment actiu en els àmbits de la Salut i Benestar, i de Participació i Compromís.
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3.1 Àmbit PARTICIPACIÓ I COMPROMÍS
1) Necessitat de generar espais de trobada i companyia al municipi
La necessitat que es considera més prioritària al municipi és generar un espai de trobada per a la població del municipi que permeti reforçar la
cohesió entre les persones més grans del poble. El punt de trobada ha de ser un espai on poder desenvolupar noves activitats de lleure i alhora
hauria de permetre reforçar la relació entre els veïns i veïnes de Borrassà. Es suggereix un format de Casal o Centre cívic.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•
•
•

Es pot cedir una part del Centre cívic l’Ateneu per tal que pugui
servir com a espai de trobada de les persones +60 del poble.
Caldria adequar l’espai actual per tal de fer-lo més accessible i
acollidor: es planteja la possibilitat de posar-hi un ascensor, i
insonoritzar millor les sales per tal que no ressonin tant.
Cedir la Sala polivalent Tramuntana per a fer-hi les activitats
proposades
Crear un espai de Biblioteca municipal, que es pugui fer servir
també com punt de trobada entre el veïnat.
Finançar total o parcialment les activitats proposades per la gent
gran del municipi.
Facilitar el contacte amb el Consell Consultiu de la Gent Gran
(Consell Comarcal de l’Alt Empordà) per tal de conèixer el
funcionament dels casals i associacions de la gent gran d’altres
pobles.

Ciutadania
•
•

Hi ha moltes ganes de fer coses junts.
Hi ha voluntat d’organitzar-se per donar vida a un espai, que pot
ser el que ja existeix (centre cívic l’Ateneu), el pis de sobre
d’aquest espai on ja es fan activitats, o un altre espai municipal
del que es pugui disposar per a dur a terme la proposta.
◦ Des de l’ajuntament es considera que la millor adequació de
l’espai es pot assumir per part de l’ajuntament (millora dels
accessos als pis de dalt, neteja i obertura de la planta baixa,
etc.)
◦ Els participants s'imaginen un espai obert a tothom, on hi
participin persones de més de 60 anys de totes les edats. Hi
ha consens en la necessitat d’organitzar els usos i horaris, i
més endavant crear una associació per formalitzar millor el
funcionament de l’espai.
◦ Seria interessant establir uns dies fixos de reunió per crear
l'hàbit de trobar-se. Aquests dies de trobada podrien estar
relacionats a activitats concretes (jugar a cartes, berenartertúlia, caminada pels entorns del municipi, etc).
◦ Es constata la necessitat de disposar d’un espai còmode i
equipat per a desenvolupar activitats. Si es fa ús de Centre
Cívic l’Ateneu caldria insonoritzar el pis de dalt. El pis de baix
és més petit, i alguns participants consideren que no és prou
adequat. També seria necessari disposar de taules i cadires, i
caldria valorar posar-hi una nevera, una cuina petita, lavabo,
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◦

◦

◦
◦

punt d’aigua, jocs, etc. Es podria portar una cafetera, però
s'acorda que cal donar vida al bar de la planta baixa.
En l’espai de trobada es podrien desenvolupar activitats
diferents com: espai de lectura i intercanvi de llibres, jocs de
taula, organitzar sortides, organitzar activitats conjuntament
amb altres pobles i casals, etc.
Cal fer extensiu l’interès per promoure aquest espai de
trobada als altres veïns, i intentar implicar-los. Es proposa fer
una reunió al Centre cívic l’Ateneu, oberta a totes els veïns i
veïnes del poble per exposar la proposta i sumar nova gent al
projecte.
Es constata l'interès en impulsar i participar en activitats de
voluntariat amb entitats com Càritas.
Es proposa tornar a fer un taller de memòria, però que sigui
més divertit i atractiu per als participants. Aquesta activitat
s’havia fet durant un temps però la gent hi va deixar d’anar
perquè les activitats proposades eren poc dinàmiques i massa
difícils.

2) Reconeixement de la diversitat d'edats i perfils de la gent gran a l'hora de programar serveis i activitats al poble.
Les persones participants constaten el fet que entre el col·lectiu de persones majors de 60 anys hi ha una àmplia diversitat d’interessos, perfils i
capacitats, pel que caldria adaptar les activitats que es proposen a la tipologia de persones diverses que resideixen al poble.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

Millorar la difusió de les activitats que es duen a terme al municipi
a través de cartells.
Avaluar la satisfacció dels participants en els cursos i activitats
que organitza.

Ciutadania
•

Comunicar a l'ajuntament i als professionals que imparteixen
cursos i activitats la seva opinió sobre les activitats proposades.
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3.2) Àmbit SALUT I BENESTAR
3) Millorar l’atenció a la cura de les persones grans i fer-ho des de la proximitat
La segona qüestió que més preocupa i que es considera prioritària és la necessitat d’atendre situacions concretes de suport a la cura de persones
amb manca d’autonomia personal que resideixen al municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•

Ciutadania

L'Ajuntament és conscient que l'envelliment de la població al
municipi farà necessari disposar d’algun equipament de proximitat
que permeti atendre les necessitats sociosanitàries de la població
més gran del poble.
L’Ajuntament considera que ateses les característiques del
municipi, seria interessant estudiar la idoneïtat d’un equipament
del tipus SAIAR (Serveis d’Atenció Integral a la gent gran en
l’Àmbit Rural), des del qual també es poguéssim atendre
situacions no tant extremes de dependència.
Actualment al municipi no hi ha edificis que puguin acollir un
equipament d’aquestes característiques. Per tant, caldrà la
construcció d’un nou equipament, a poder ser al centre del poble.
Sobre aquesta qüestió l’Ajuntament és conscient que és
necessària una inversió molt gran, pel que serà necessari
disposar de nous ingressos.

4) Necessitat de suport i acompanyament a persones amb dificultats de salut o que viuen soles.
Es constata la presència al municipi de persones grans que viuen soles o que tenen dificultats de salut, que necessiten suport per a desenvolupar
activitats quotidianes, i que no disposen de suficients ingressos per assumir els costos de contractació de serveis de suport. Tanmateix els
participants consideren que aquesta realitat afecta ara mateix a un nombre reduït de persones del municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
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Ajuntament o altres Administracions
•
•

El Consell Comarcal ofereix un Servei d’atenció a domicili per a
persones que tenen reconegut un grau de dependència. Aquest
és un servei al que no pot accedir tothom.
L’equipament sociosanitari que es plantejava anteriorment podria
prestar serveis puntuals a domicili. Caldria definir-ho.

Ciutadania
•

S'esmenta l’opció d’aglutinar esforços entre famílies per
contractar els serveis d'alguna persona cuidadora de forma
compartida. No obstant, es veu difícil aconseguir la confiança de
les persones grans que requereixen aquest suport per introduir un
servei d’aquestes característiques, així com organitzar els horaris
per atendre totes les famílies.

5) Recuperar l’ús del Parc de Salut i la dinamització de l’espai per part d’un especialista.
Les persones participants posen de manifest el desús del Parc de Salut que hi ha al municipi, i el fet que anteriorment es disposava d’un
dinamitzador que acompanyava els participants en la realització d’exercicis.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•

La situació del servei de dinamització del Parc de Salut és un
servei que actualment presta DipSalut directament. En l’actualitat
estan en procés d’adjudicació del servei a una nova empresa que
el prestarà per als propers dos anys, per aquest motiu ha
desaparegut la figura de dinamització als municipis. A partir del
mes d’abril, DipSalut preveu tornar a oferir el servei de
dinamització, i tots aquells municipis interessats podran sol·licitarlo.
Si es demorés molt la recuperació del servei, l’Ajuntament podria
valorar la prestació directa de la dinamització.
Revisar l’estat de les màquines ja que n’hi ha algunes que estan
espatllades o trencades

Ciutadania
•

Si es triga molt a recuperar l'activitat de dinamització del Parc de
Salut, el veïnat podria autorganitzar-se per anar-hi pel seu
compte, i buscar una persona que pugui fer les tasques de
dinamització.
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4) VALORACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
La darrera sessió de participació del +60 Alt Empordà va servir per recollir la valoració dels
participants sobre el desenvolupament del procés de treball dut a terme al municipi.
En relació als aspectes positius que ha aportat el projecte +60 Alt Empordà al municipi, totes les
persones participants destaquen que el treball servirà per a donar un impuls a les qüestions
proposades, especialment les vinculades a la creació d’un espai de trobada per a gent gran al
municipi. En aquest sentit es valora positivament l’acompanyament fet pels dinamitzadors de les
sessions que han facilitat el sorgiment d’idees i de propostes.
Pel que fa als aspectes del procés que seria interessant millorar els participants consideren que
seria important realitzar trobades periòdiques com les que s’han fet en el marc del +60 Alt
Empordà, per tal de fer seguiment del desenvolupament de les diferents qüestions i propostes
realitzades.
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