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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 La Jonquera 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 la Jonquera s’ha concretat en la realització de 3 sessions
de participació els dies 14, 21 i 28 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 La Jonquera 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 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 24 persones, de les quals un
55% han estat dones i un 45% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
12% té entre 60 i 65 anys, un 46% entre 66 i 70 anys, un 21% entre 71 i 75 anys, i un 21% és
major de 76 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 63% té l’Educació bàsica, un 21% estudis
universitaris i un 16% estudis secundaris o de Batxillerat. Majoritàriament les persones participants
estan jubilades i només un 5% encara són actives laboralment.
Pel que fa al tipus de convivència, un 68% dels participants viuen en parella, un 26% viuen amb la
família i un 6% viuen sols. En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un 79%
del participants expressa que no en té, mentre que el 21% restant sí que té persones al seu
càrrec. En relació a la gestió del temps, un 79% dels participants afirma que disposa de temps
lliure.
En relació a la participació en associacions, un 95% dels participants està associat a alguna entitat
local o comarcal. Pel que fa a l’ús de les TIC un 73% manifesta que utilitza les noves tecnologies
habitualment.
En relació a l’autopercepció de l’estat de salut dels participants en el taller, un 38% considera que
té una salut moderadament bona, un 31% bastant bona, i un 31% bona. Pel que fa al nivell
d’ingressos un 53% manifesta tenir ingressos baixos i un 47% mitjans.
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 la Jonquera. 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 La Jonquera s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de polítiques
públiques d’envelliment dels Casals de la Gent Gran, la Promoció del treball actiu, la Participació i
Compromís, la Salut i Benestar i el Transport i Mobilitat.
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3.1. Àmbit dels CASALS DE LA GENT GRAN
1) Crear un espai específic de trobada de la gent gran del poble
La necessitat que es considera més prioritària al municipi és la de crear un espai de trobada per a la gent gran, preferiblement en una planta baixa
per tal de permetre un accés fàcil de tots els veïns I veïnes.
En relació a aquesta qüestió es destaca la importància de reforçar la cohesió del col·lectiu de persones grans del municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•
•

Adequar l’espai del Casal de l’Avi perquè es pugui fer servir com
un espai de trobada i realització d’activitats per a persones +60.
La figura de dinamització seria útil per a posar en funcionament
l’espai i generar les dinàmiques necessàries perquè aquest
s’autogestiones en el futur.
Traslladar algunes activitats que es fan al Centre Cultural Laporta
al Casal: gimnàs i ioga (cal supervisar les condicions de la sala si
son adients).
A llarg termini, per part de l'ajuntament, mirar la possibilitat de
disposar o adaptar altres espais de planta baixa que puguin fer la
funció de casal.
Crear la figura de dinamitzador del Casal que pugui oferir suport a
la dinamització de l’entitat i les activitats que du a terme en l’espai
de trobada.

Ciutadania
•
•
•
•
•
•

Organitzar els horaris i sistema d’obertura (Casal de l’Avi i
Ajuntament)
Organitzar una primera trobada per tal de reunir les persones
interessades i començar a decidir què i com es vol seguir
treballant
Animar a la gent a implicar-se en el projecte•
Arreglar el local del Casal de l’Avi per a fer-lo més acollidor:
netejar la sala i treure elements que ja no es necessiten,
reutilitzar el billar, etc.
Visitar altres iniciatives de punts de trobada d'altres pobles per
agafar idees de com organitzar aquest espai.
Decidir quines noves activitats s’hi podrien realitzar

3.2 Àmbit de la PROMOCIÓ DEL TREBALL ACTIU
2) Formació especialitzada en noves tecnologies, sobretot de telefonia mòbil.
La segona necessitat que es considera més prioritària al municipi és la d’ampliar l’oferta formativa adreçada a la població +60, especialment en
l’àmbit de les noves tecnologies i de la informació: coneixements informàtics, ús de smart phones i d’apps útils per a la vida quotidiana.
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Es posa de manifest la necessitat d’adaptar l’oferta formativa en noves tecnologies a diferents nivells de coneixement, contemplants també els nivell
més bàsic.
En relació a l’oferta formativa que l’Ajuntament ja ofereix s’explicita la necessitat de reduir els preus per tal que els cursos i activitats siguin encara
més accessibles a la població.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•
•

Incloure en l’oferta d’activitats de Can Laporta un grup nou de
nivell bàsic d'informàtica ja que el que s’ofereix actualment té un
nivell excessivament avançat per a les persones que comencen
de 0. Els participants en els grups nous haurien de tenir un nivell
de coneixement similar, pel que caldria tenir-ho en compte en les
inscripcions.
Oferir activitats puntuals (en format taller o «càpsula de
coneixement») per a conèixer els elements bàsics dels mòbils, i
utilitats i apps per a la vida quotidiana.
Reduir el preu dels cursos i activitats que ofereix l’Ajuntament
(Can Laporta).
Subvencionar econòmicament i facilitar suport logístic a entitats
que realitzen activitats de formació sobre noves tecnologies.

Ciutadania
•

•

Promoure l’intercanvi de coneixement i la formació través de
persones voluntàries +60 amb coneixements sobre algun àmbit..
Hi ha persones grans que poden aportar molts coneixements en
aquest sentit, tenen temps lliure i també seria una forma de
reconeixement de la seva trajectòria i capacitat.
Organitzar una activitat intergeneracional entre casal i Institut
d'intercanvi de coneixements sobre noves tecnologies.

3) Ampliar l’oferta d’activitats de temps lliure per tal que aquesta sigui més diversa.
Sobre la necessitat de gaudir de més activitats pel temps lliure es demana que aquestes siguin també més variades.
Com en el cas de la necessitat anterior es torna a posar èmfasis en tenir en compte el factor econòmic com a element limitador de la participació de
la gent gran en activitats
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions

Ciutadania
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•

•
•
•

•
•

Oferir més suporta al Casal de l’Avi en l’organització i
dinamització d’activitats. Es planteja la necessitat que el Casal
pugui tenir una figura de dinamitzador que doni suport a l’entitat i
dinamitzi més àmpliament les persones grans del municipi i la
resta de teixit socials amb l’objectiu de reforçar la cohesió social.
Reduir el preu dels cursos i activitats que ofereix l’Ajuntament
(Can Laporta).
En relació al preu de les activitats es proposa que s’ofereixi la
primera sessió del taller de forma gratuïta, per tal que les
persones interessades puguin fer un tast de l’activitat.
Algunes activitats no són adequades a la demanda dels veïns i
veïnes. Seria interessant avaluar el funcionament de totes les
activitats que es fan i tenir-ho en compte per a futures
programacions.
Ampliar l’oferta de gimnàstica a més d'un dia de la setmana. La
que s’ofereix en l’actualitat es valora molt positivament.
Incorporar un professional que pugui acompanyar i dinamitzar
activitats de salut i d'exercici físic (seguiment exercicis
individualitzats, sortides, dinamització del parc de salut...).

•

•

•
•

•

Es valora molt positivament el funcionament d’activitats
dinamitzades per voluntaris (ex: la sardana). En aquestes hi
hauria persones voluntàries que s'ofereixin per a compartir
coneixement: cuina, mitja, pastissos, fotografia, etc. Caldria
pactar amb l’Ajuntament la cessió d’algun espai municipal per a
dur a terme l’activitat, el calendari i com es fa difusió de l’activitat.
En vistes a les Festes de Nadal es proposa fer un taller de
centres i decoració nadalenca. També hi ha una persona que
s’ofereix per a fer tallers de manualitats diverses. Una altra
participant podria ensenyar a fer domassos o disfresses.
Es podrien aprofitar les festes o esdeveniments culturals per a
oferir activitats d’aquest tipus.
Es proposen altres activitats concretes:
◦ Tallers de cuina i intercanvi de receptes
◦ Caminades (per promoure l'exercici físic i conèixer el
patrimoni del muncipi)
◦ Manualitats amb materials reciclats
◦ Sortides al teatre (Girona, Barcelona)
Des de les entitats es podria adaptar les activitats a les diferents
condicions físiques.

3.3 Ambit de la PARTICIPACIÓ I EL COMPROMÍS
4) Millorar la difusió informativa de les activitats que es fan al poble, dels recursos que es tenen a l'abast i de les polítiques municipals.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•

Instal·lar cartellers en les zones del municipi que no en tenen.
S’identifiquen mancances albarri del Carme i carrer Pau Casals.
Us d’aplicacions mòbil per a fer difusió de les activitats (ex.
convocatòries a través de WhatsApp, etc.).
Especificar les característiques de les activitats. Millorar la

Ciutadania
•

Ajudar a fer difusió de les activitats I esdeveniments (boca orella i
reenviar la informació si és per WhatsApp).

•
•
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informació en el moment de la inscripció sobre les necessitats i el
que es demana als participants
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:
5) Necessitat d'un espai on realitzar activitats d'aigua. La piscina a l'estiu està molt ocupada per infants i no es troba la manera de fer-ne
ús amb comoditat.
3.4 Àmbit SALUT I BENESTAR
6) Suport, assistència i acompanyament a persones grans amb dependència.
Aquesta necessitat fa referència específicament al suport puntual a persones per a la realització d’activitats bàsiques de la vida quotidiana (fer la
compra, anar al metge, anar a la farmàcia), que no tenen xarxa familiar propera i que són poc autònomes per a fer-les soles.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•

•

Els Serveis socials bàsics són el
referent per aquests tipus de
necessitats. Les persones
participants manifesten certa
desconfiança sobre la gestió i
control dels ajuts. És demana
major transparència i informació
sobre els criteris de concessió i el
funcionament dels ajuts.
Promoure un grup de voluntariat
de suport i acompanyament per a
persones poc autònomes,
gestionar pel propi Ajuntament.

Ciutadania
•
•
•
•

Suport de part dels veïns i veïnes en situacions i problemes puntuals (a nivell d’acompanyament)
Creu Roja no genera confiança entre les persones participants (ex. no s’està d’acord en el
funcionament del banc d’aliments).
Caldria una entitat referent de voluntariat social
Es reflexionas sobre com es podria estimular i motivar el voluntariat:
◦ Es reflexiona sobre què fa que nosaltres participem o siguem voluntaris en alguna iniciativa:
S'hi va pels nets/familia, per que tenim ganes de participar, o bé per que tenim alguna relació
personal amb algú que t'hi porta.
◦ La majoria de participants no volent participar com a voluntaris amb Creu Roja ja que aquesta
ONG no s'ajusta als valors i mirades dels participants. Es proposa parlar directament aquesta
qüestió amb l’entitat, que no està representada al procés de participació.
◦ Els participants consideren que al municipi no hi ha massa casos de dependència invisibles o
no atesos. Sobre aquesta qüestió es valora la tasca de Serveis socials bàsics.
◦ Els participants comenten que ells ajuden a famílies que ja coneixen. Que ells estan disposats
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a ajudar quan saben que algun conegut necessita un cop de mà. En aquest sentit es valora
com a molt important el vincle de confiança entre la persona que necessita suport i la
voluntària que l’ofereix.
◦ Cal tenir en compte el descans del cuidador. S'haurien de definir accions de suport a les
persones cuidadores.
◦ Seria interessant que Serveis socials tingués una llista de voluntaris i que els contactes per a
realitzar acompanyaments i suport en casos específics.
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:
7) Necessitat de més seguretat I més vigilància al carrer.
3.5 Àmbit de la MOBILITAT I TRANSPORT
A les sessions de treball s’identifiquen 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:
8) Necessitat d'arreglar alguns trams de voreres I carrers en mal estat que dificulten el pas de persones amb mobilitat reduïda
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4) VALORACIÓ DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
En relació als aspectes positius que ha aportat el projecte +60 Alt Empordà al municipi, totes les
persones participants destaquen que el treball ha servit per generar un espai de trobada entre
veïns i veïnes i reflexionar positivament sobre les necessitat de les persones +60 amb l’objectiu de
trobar solucions. Es valora positivament la participació de responsables municipals (tècnics i
polítics), tanmateix hagués estat interessant una major presència d’entitats i veïnat de La
Jonquera.
Atès que la majoria de participants consideren que tres trobades no han estat suficients, es
proposa tornar a fer una trobada al cap d’un temps (3 o 6 mesos) per a valorar les accions
realitzades per part dels diferents agents locals amb responsabilitats.
Pel que fa als aspectes del procés participatiu que s'ha desenvolupat i que seria interessant
millorar es va senyalar la continuïtat del mateix, així la necessitat de recursos humans i tècnics per
fer un seguiment i acompanyament de totes les propostes realitzades
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