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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.

1Equip 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 Castelló d'Empúries s’ha concretat en la realització de 3
sessions de participació els dies 15 d’octubre, 22 i 29 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 Castelló d’Empúries ha estat el d’una dona, d’entre 60 i
65 anys, amb estudis d’Educació bàsica, jubilada, que conviu en parella, sense càrregues de cura,
que disposa de temps lliure, que participa en una entitat, que utilitza habitualment les noves
tecnologies, i amb una autopercepció bona de l’estat de salut.
Han participat a les sessions de participació al municipi un total de 22 persones, de les quals un
64% han estat dones i un 36% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
45% té entre 60 i 65 anys, un 41% entre 66 i 70 anys, i un 14% és major de 71 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 39% té l’Educació bàsica, un 22% estudis
secundaris o de Batxillerat, un 22% formació professional i un 17% estudis universitaris.
Majoritàriament les persones participants estan jubilades i només un 17% encara són actives
laboralment.
Pel que fa al tipus de convivència, un 61% dels participants viuen en parella i un 39% viuen sols.
En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un 89% del participants expressa
que no en té, mentre que l’11% 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 67% dels participants està associat a alguna entitat
local o comarcal. Pel que fa a l’ús de les TIC un 95% manifesta que utilitza les noves tecnologies
habitualment.
En relació a l’autopercepció de l’estat de salut dels participants en el taller, un 55% considera que
té una bona salut, un 28% bastant bona, un 11% moderadament bona, i un 6% dolenta. Pel que fa
al nivell d’ingressos un 61% manifesta tenir ingressos mitjans, un 27% baixos, un 6% molt baixos i
un 6% alts.
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 Castelló d'Empúries. 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 Castelló d'Empúries s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de
polítiques públiques d’envelliment de Participació i Compromís, Salut i Benestar i Transport i
Mobilitat
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3.1 Àmbit PARTICIPACIÓ I COMPROMÍS
1) Millora de la cohesió i la comunicació entre els dos nuclis urbans (Castelló i Empuriabrava)
Una necessitat prioritària que es posa de manifest en les sessions de participació és la de fomentar la cohesió i comunicació entre els dos nuclis de
població del municipi, Castelló i Empuriabrava.
Aquesta necessitat té relació tant amb la millora de la mobilitat entre els dos nuclis urbans, com en la millora de la planificació, coordinació i difusió
de les activitats que l’Ajuntament i les entitats programen amb l’objectiu de facilitar la participació de veïnat dels dos nuclis.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•

•

Aprofitar les activitats periòdiques que es fan al poble, que tenen
una alta participació de veïns i veïnes, com pot ser el mercat
setmanal de dissabte, per a fer difusió de les activitats que es fan
al poble.
Millorar la implicació diferents grups culturals i entitats en el
disseny de la programació de les festes locals.
Pel que fa a la programació d’activitats de lleure i culturals de
l’Ajuntament es proposa de no doblar sempre les activitats a
Castelló i Empuriabrava per tal d’afavorir que els veïns dels
diferents nuclis urbans participin en activitats amb veïns de l’altre
nucli urbà.
En el cas de les activitats «doblades» es considera interessant
promoure activitats conjuntes entre els grups existents a
Empuriabrava i els de Castelló (ex. activitat de final de curs
conjunta).

Ciutadania
•

Es comparteixen algunes reflexions en relació a les activitats que
podrien afavorir una major cohesió al municipi:
◦ S’ha de tenir en compte que a cada nucli urbà té ritmes de
funcionament diferents, condicionats per la temporada d'estiu.
◦ Els espais de trobada i les activitats lúdiques que es
programen poden ser una bona oportunitat per afavorir la
relació entre veïns i veïnes dels dos nuclis de població. Es
recorda la platja de Can Comas on els veïns del municipi hi
anaven a passar el dia. Per altra banda s’exposa que
l’Associació Bienestar d'Empuriabrava celebra la Festa
Nacional Francesa. Aquesta activitat, que és oberta a tothom
qui vulgui participar-hi, també és una oportunitat per treballar
la relació entre Castelló i Empuriabrava. Per altra banda
aquesta entitat també organitza activitats el Dia de la música.
Aquest també pot ser un moment de trobada entre veïns de
tot el poble.
◦ Les festes de sant Llorenç i del Carme són espais
d’oportunitat per treballar de forma diferent la relació entre els
veïns de Castelló i Empuriabrava.
◦ Abans, quan el gruix de la població del municipi vivia a
Castelló tothom sabia quan es feien activitat i no calia fer
difusió. Es constata que hi ha hagut un canvi important de la
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població i la dinàmica social del poble. Cal tenir present que
al municipi hi viuen 68 nacionalitats diferents.
◦ Hi ha veïns i veïnes del municipi invisibilitzats, que participa
puntualment. Existeix una gran dificultat per accedir i
relacionar-se amb els col·lectius d'alemanys, francesos i
magrebins. És necessari repensar els espais de relació que
funcionaven abans i adaptar-los al context actual.
◦ Cal implicar els col·lectius més invisibilitzats en l’organització
de les diferents activitats lúdiques i festives que es proposen
al municipi. Segurament cal pensar activitats des del moment
inicial, incorporant la diversitat de població que resideix al
poble.

2) Afavorir la participació de les persones +60 del municipi.
Una de les necessitats que les persones participants destaquen com prioritària al municipi és la millora de la participació del col·lectius +60 en les
activitats que es fan a Castelló i Empuriabrava. Els participants comparteixen diagnòstic en relació a la dificultat perquè les persones més grans
surtin de casa i s’impliquin en les coses que passen al poble.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Generar un espai de participació més estable de les persones
+60 que permeti a l’Ajuntament orientar millor les polítiques i
accions adreçades a aquesta població, i avaluar les accions
empreses. (ex. Fòrum de +60 amb periodicitat anual o biennal)

Ciutadania
•

A través d’un exercici de reflexió sobre el significat de la
participació al municipi s’identifiquen els següents aspectes:
◦ La majoria de persones presents en aquest grup identifiquen
participar amb una actitud proactiva (opinar, proposar, posar
en marxa projectes, etc.)
◦ Una part del grup considera que participar vol dir formar part
d'entitats i participar en les activitats que les entitats proposen.
Posen èmfasis en la necessitat de trobar-se amb gent gent
amb qui es comparteixen afinitats)
◦ Ningú comparteix la idea que participar és estrictament
assistir o rebre una activitat organitzada per un tercer.
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•

Generar un espai de trobada de persones +60 amb l’objectiu de
millorar la cohesió social al municipi. Es podria donar continuïtat a
l’espai de trobada generat en el marc del projecte +60 Alt
Empordà a Castelló d’Empúries i concertar aquest nou espai de
trobada de la ciutadania.

3) Necessitat de més espais de relació i trobada també amb els joves.
Es comparteix la visió que les relacions intergeneracionals són bones per totes les parts participants degut a que totes les generacions tenen coses
per ensenyar i necessitat d’aprendre.
Es considera important avançar en la creació de més vincles afectius entre les diferents generacions que conviuen al poble.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Recuperar l’equipament del Centru perquè esdevingui un
equipament cívic de referència al municipi

Ciutadania
•
•

Compartir un espai o projecte amb les persones joves del
municipi. Es podrien crear grups a partir d'afinitats compartides.
Caldria definir una metodologia per compartir els interessos de
persones joves i persones +60. Tanmateix és important superar la
divisió territorial Castelló-Empuriabrava.

4) Millorar la comunicació i informació de les activitats que s’organitzen al municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Sobre la difusió amb Cartells:
◦ Estaria bé posar-ne a l'escola de musica, i a llocs que són
punt de trobada habitual.
◦ Instal·lar cartells lluminosos en més punts del municipi, com

Ciutadania
•
•

Ser molt actius en la difusió d’activitats (boca orella!)
A Empuriabrava fer difusió de les activitats en diferents llocs:
Gimnàs, cartellera davant el supermercat Montserrat, oficina de
turisme, i centre comercial.
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•

•
•

el que hi ha a l’edifici de serveis d’Empuriabrava.
◦ Fer cartells amb un color específic per a les activitats de
persones de més de 60 anys.
L'Ajuntament penja la informació al SETAC, a la web, al FB i a
twitter, a part de fer cartells. Però no tothom té accés o coneix a
aquestes eines.
◦ Ampliar difusió del SETAC (necessari de que arribi a més
gent) orientada a arribar a nous perfils d’usuari.
◦ Al SETAC es proposa incloure-hi un espai específic per a gent
de més de 60 anys.
També es comenta que els mails funcionen bé com a forma de
comunicació/difusió i també eines com el WhatsApp o de
missatges múltiples.
Recuperar estratègies antigues de comunicació més cridaneres
(cotxe amb megafonia, agutzil, etc.).

•
•
•

Implicar als comerços d'Empuriabrava en la difusió d'activitats
Que les entitats també facin difusió de les seves activitats a
Empuriabrava
Millorar relació de suport entre entitats de Castelló i
d'Empuriabrava per a compartir informació sobre les activitats
que es fan a ambdós nuclis.

5) Formació en noves tecnologies: informàtica i mòbils
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

Oferir tallers puntuals per a conèixer els elements bàsics de
mòbils i aplicacions d’utilitat per a la vida quotidiana
mplicar l'espai jove en un projecte de formació sobre TIC, que
també serveixi per potenciar les relacions intergeneracionals.

Ciutadania
•

Al casal de Castelló tenen ordinadors però no tenen professor.
Busquen professional o voluntari per a reprendre el curs
d'informàtica.

6) Ampliar l’oferta d’activitats de lleure.
En relació a aquesta necessitat es considera important que creixi l’oferta d’activitats, tant de lleure com culturals, que actualment existeix al municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
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Ajuntament o altres Administracions
•
•
•
•

•
•
•

Proposar al Departament de cultura i la biblioteca que es facin
activitats de difusió del patrimoni cultural i natural del poble.
Parc natural Aiguamolls: activitats anellament, avistament d'aus,
etc. per a persones grans.
Ampliar els espais del casal cívic d'Empuriabrava. Sobre aquest a
qüestió l’Ajuntament expressa que s’està plantejant la seva
viabilitat en funció de la disponibilitat pressupostària.
Establir un mecanisme de detecció d'interessos formatius i
d'activitats més sistemàtic (a través del casal cívic, participants de
les activitats que ja existeixin, etc.) que permeti a l’Ajuntament
ajustar les activitats als interessos dels participants.
Organitzar itinerari literari per les Closes (ja s'ha fet però que es
torni a fer)
El Parc Natural dels Aiguamolls fa moltes activitats però la
informació no arriba a tothom, caldria la relació amb aquest
organisme i reforçar la difusió d’informació de les activitats.
Caldria que espais culturals com la Farinera, biblioteca i els
espais d’Empuriabrava fossin més actius proposant activitats i
que hi hagués més coordinació entre les activitats que es fan.

Ciutadania
•

•

Aprofitar el territori on vivim per a promoure el coneixement i la
cultura, així com també el senderisme. Es comenta que hi ha
grups de gent que fan trobades setmanals i informals per anar a
fer senders de la zona. També la oficina de turisme té molta
informació sobre els senders i els elements culturals i històrics, i
veure si fan guiatges. També es parla de l'experiència d'una
persona de Cadaqués que per Facebook proposa sortides i que
hi va qui vulgui. A Castelló no consta cap entitat d’excursionisme i
sembla que la que existeix es constituïda per alemanys i la
informació o comunicació és en aquest idioma, així que es difícil
fer-ne part.
Més implicació de les entitats en l'organització d'activitats.
Castelló té un volum important d'entitats.

3.2 Àmbit de SALUT I BENESTAR
7) Acompanyament i suport a la realització de tasques quotidianes per persones en situació de dependència o que viuen soles.
En relació a la necessitat d'acompanyament a les persones que viuen soles es comparteix la necessitat d’oferir suport a les persones que viuen a la
Residència Toribi Duran.
Un aspecte que també es destaca en relació a l’activitat de voluntariat és la necessitat de reconeixement i de sentir-se útils de les persones +60. En
aquest sentit es comparteix la visió que les persones grans encara tenen moltes coses per aportar a la societat.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
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Ajuntament o altres Administracions
•
•
•

Promoure una borsa de voluntaris i voluntàries, coordinada per la
treballadora social i el tècnic de benestar social.
Més coordinació amb el CAP (metges, infermeres) per a
identificar persones que ho necessitin i centralitzar la informació.
Identificar barreres arquitectòniques existents al municipi. Es
proposa que es faci un pla de mobilitat per a millorar la mobilitat
de les persones amb mobilitat reduïda.

Ciutadania
•

•

•
•

Comunicar necessitats pròpies o d'altres persones a la
treballadora social o tècnic de benestar social (la persona de
referencia de l'ajuntament), per ajudar a identificar a les persones
susceptibles de ser acompanyades (no només necessitats
físiques sinó també emocionals i afectives).
A Castelló ja existeix una entitat que fa suport i acompanyament
a persones amb càncer i familiars, l’Oncolliga. Fan activitats per a
recollir diners, ofereixen també material, llits, cadires de rodes... I
fan acompanyament psicològic a la persona afectada i als
familiars.
La Coral, els esplais o els geganters (entitats de lleure) podrien
proposar activitats a la Residència. Vincular escoles i residència
per a fer activitats intergeneracionals.
La biblioteca podria oferir un club de lectura a La Residència.

8) Millorar la sensibilització i la informació sobre prevenció de salut i hàbits saludables
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:

Ajuntament o altres Administracions
•
•
•
•

L'àrea de Salut de l’Ajuntament organitza cada any conferències
específiques sobre aquesta temàtica
Caldria recollir millor les necessitats i els interessos de la
ciutadania sobre aquesta qüestió
Es podríen oferir activitats de lleure que incorporessin la
perspectiva de la prevenció de la salut (Ex. Cursos de cuina
saludable)
Definir una línia de treball de la Taula municipal de la salut
orientada específicament a la població +60.

Ciutadania
•
•
•

Proposar i orgnaitzar una activitat que poses en relació la cultura
del vi i la nutrició (hàbits saludables) amb productors propers
L’Oncolliga fa activitats de sensibilització en el seu àmbit
Entitats esportives: crear un circuit en el parc de salut.
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A les sessions de treball s’identifiquen altres necessitats en aquest àmbit que no es treballen específicament. Per aquest motiu seria necessari
diagnosticar millor la necessitat expressada i definir propostes per atendre-la:
9) Dignificar la vida de molta gent gran que viu amb uns ingressos molt baixos.
10) Facilitar l’accés a l’habitatge a les persones +60 en situació de major vulnerabilitat
11) Més seguretat ciutadana, sobretot al nucli d'Empuriabrava.
3.3 Àmbit del TRANSPORT I LA MOBILITAT
A les sessions de treball s’identifiquen altres necessitats en aquest àmbit que no es treballen específicament. Per aquest motiu seria necessari
diagnosticar millor la necessitat expressada i definir propostes per atendre-la:
12) Millora de l'estat d’algunes voreres (com per exemple, c/Puig Salner)
13) Ampliar les places aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda.
14) Millora de la connexió en transport públic entre Castelló i Empuriabrava.
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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 la proposta de treball els ha agradat molt i ha estat útil per a
detectar necessitats i recollir propostes i opinions. Mostren predisposició de seguir participant, i
fer-ho d'una manera més activa.
Pel que fa als aspectes del procés que seria interessant millorar es destaquen, ampliar la
participació als perfils de ciutadania diversos que formen part del municipi i realitzar més trobades
participatives entre veïns i Ajuntament.

12

