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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 Llançà 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/wpcontent/uploads/Envelliment_Inf-recerca.pdf
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2) METODOLOGIA I PERFIL DE LES PERSONES PARTICIPANTS
El procés participatiu +60 Alt Empordà a Llançà s’ha concretat en la realització de 3 sessions de
participació els dies 24 d’octubre, 2 i 7 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 Llançà ha estat el d’una dona, menor de 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 bastant bona.
Han participat a les sessions de participació al municipi un total de 17 persones, de les quals un
70% han estat dones i un 30% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
8% té entre 60 i 65 anys, un 46% entre 66 i 70 anys, un 30% entre 71 i 80 anys, un 8% entre 76 i
80 anys i un 8% és major de 80 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 50% té l’Educació bàsica, un 30% estudis
secundaris o de Batxillerat, un 10% títol de Formació professional i un 10% estudis universitaris.
Totes les persones participants estan jubilades.
Pel que fa al tipus de convivència, un 50% dels participants viuen en parella, un 40% viuen sols i
un 10% ho fan amb la família. En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un
80% del participants expressa que no en té, mentre que el 20% restant sí que té persones al seu
càrrec. En aquest sentit, un 80% afirma que disposa de temps lliure.
En relació a la participació en associacions, un 60% dels participants no està associat a cap entitat
local o comarcal. Pel que fa a l’ús de les TIC un 90% manifesta que utilitza les noves tecnologies
habitualment.
En relació a l’autopercepció de l’estat de salut dels participants en el taller, un 50% considera que
té una salut bona o bastant bona, un 30% moderadament bona i un 20% dolenta. Pel que fa al
nivell d’ingressos un 70% manifesta tenir ingressos baixos o molt baixos i un 30% 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.

3

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 Llançà. 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 Llançà s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de polítiques públiques
d’envelliment actiu de la Salut i Benestar, Transport i Mobilitat, Promoció del Treball actiu,
Habitatge i els Casals de la Gent Gran.
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3.1 Àmbit SALUT I BENESTAR
1) Necessitat d'un espai on fer exercici, concretament exercicis aquàtics.
La necessitat que es considera més prioritària al municipi és la de poder realitzar activitats esportives aquàtiques, subratllant-les com les més
adequades per la gent més gran.
En relació a les activitats d’exercici físic també és formulen propostes i demandes sobre la millora dels espais per a realitzar activitats físiques a
Llançà.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

•
•
•

Canviar la ubicació del parc de salut del port. Es proposa ubicarlo al terreny del costat de l’oficina de Correus o a la Pineda.
Que l’ajuntament assumeixi directament la gestió directe del parc
de salut per no dependre de la dinamització prestada per
Dipsalut. En aquest sentit es proposa contractar un fisioterapeuta
que pugui fer les funcions de dinamització.
Disposar d’espais més grans i adequatS per fer activitats
d’exercici saludable (gimnàs, etc.).
Recuperar el lloguer de la piscina privada, i adaptar-la a la
normativa vigent.
Augmentar la freqüència d’autobusos per anar a la piscina de
Roses.

Ciutadania
•
•
•

Es podrien demanar altres espais privats per fer l’activitat.
Proposar al Centre Excursionista que adapti rutes i circuits pels
voltants del poble que estiguin adaptats a tots els nivells físics.
Auto-organitzar excursions entre veïns i veïnes del municipi
interessats.

2) Manca d'ingressos econòmics per tenir una vida digne.
Es constat la presència la municipi de veïns i veïnes que disposen d’uns ingressos mensuals molt baixos com a conseqüència de trajectòries
laborals inestables i precàries.
En relació a aquesta qüestió les persones assistents demanem major transparència i informació en relació a les ajudes que aquest concedeix.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
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Ajuntament o altres Administracions
•
•

Ciutadania

Rebaixar la pressió fiscal municipal a les rendes més baixes en
aquelles impostos sobre els quals l’Ajuntament té competència
Millorar la informació i la transparència sobre les ajudes
econòmiques i subvencions que dona l’Ajuntament.

3) Suport a la llar de persones dependents amb pocs ingressos econòmics.
S’expressa la necessitat de major suport cap aquelles persones amb poca autonomia o dependents que requereixen suport puntual o permanent per
a desenvolupar les tasques quotidianes i de la llar. El nivell d’ingressos condiciona l’accés a recursos per atendre aquestes situacions.
En relació a aquesta qüestió també s’identifica la necessitat de suport cap a les persones grans que viuen soles.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•
•
•

•

Agilitzar els procediments de concessió d’ajuts que depenguin de
l’Ajuntament ja que en l’actualitat són molt lents.
Reforçar les línies de suport econòmic per atendre les situacions
de mancança de les necessitats bàsiques.
Redefinir el grup de voluntariat que gestiona l’Ajuntament, per tal
que també pugui atendre i fer acompanyament a persones a la
llar.
Implicar les persones perceptores d’ajuts econòmics en projectes
socials com a voluntaris, en la mesura que sigui possible.
Elevar a les administracions amb competències sobre l’àmbit la
necessitat de revisar els barems d’accés i els recursos
disponibles de la Llei de Dependència per tal d’ampliar la
protecció sobre la ciutadania. També s’apunta la necessitat de
millorar els criteris d’accés per tal d’evitar el frau.
Definir un canal de derivació i informació a l’Ajuntament/Serveis
socials de casos de vulnerabilitat social. S’exposa el projecte

Ciutadania
•
•

•

•

Creació d’un grup de voluntariat, també en temes de suport a
l’alimentació.
Existeixen grups de voluntariat per part de Càritas, Creu Roja,
l’ONG Llançà Solidari, i un grup de l’Ajuntament. Es constata
poca coordinació entre aquest espais per diferents motius. Cal
millorar la relació entre aquests 4 grups. Si és necessari es podria
plantejar una mediació per construir un escenari de major
consens entre ells.
Càritas fa acompanyament a persones a la llar, reforç escolar, i
apadrinaments, des del voluntariat. Estaria bé que persones
cuidadores professionals també fessin voluntariat. Voluntariat de
suport a la gent gran (Càritas, Creu Roja..).
Suport, acompanyament, cura i formació per a les persones
voluntàries.
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Radars, en el qual s’intenta implicar diferents agents i ciutadania
del poble o barri en un circuit d’informació i derivació de casos en
que es detecten situacions de precarietat o aïllament de persones
grans.

4) Residència geriàtrica al municipi.
Els participants expressen la necessitat de tenir un recurs d’aquest tipus al municipi o en un lloc més proper del que disposen en l’actualitat (Roses o
Figueres). Aquest espai hauria d’acollir un centre de dia i residència per a gent gran.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•
•

•
•

•

L’Ajuntament exposa que l’edifici que es podria utilitzar per acollir
l’equipament és de la Generalitat però està en molt mal estat. La
seva rehabilitació costaria al voltant d’1.000.000€.
L’Ajuntament no descarta l’opció de construir un nou edifici, opció
que seria més econòmica.
S’està d’acord en que no es vol pujar impostos a la ciutadania per
a fer-ho possible. Cal doncs trobar maneres de finançar el
projecte si realment es porta a terme.
Es proposen algunes vies de finançament extraordinàries: 1)
Zones d’aparcament de pagament per a les persones que no
resideixen al municipi. 2) Establir taxes d’us dels wc i la dutxes a
la platja, com ja es fa en altres municipis
Concertar la gestió de la Residència un cop feta/rehabilitada.
En relació al Centre de dia en funcionament al municipi es fa la
proposta de dignificar els diferents espais. És necessària una
millora del centre en el seu conjunt, tenint en compte que les
persones que hi assisteixen hi passen un gran nombre d’hores.
Actualment és un espai poc acollidor.
Pel que fa al Centre de dia es proposa una millora de l’atenció a
les persones que en fan ús. Cal adaptar l’atenció que es presta

Ciutadania
•

Plantejar un sistema de quotes individuals de soci per fer possible
el projecte de la residència, i/o per mantenir-lo un cop fet.
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als diferents nivells de dependència de les persones que hi
assisteixen.
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5) Ajuda alimentària.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Agilitzar els tràmits de la ajudes per aliments per tal de reduir el
temps d’espera.

Ciutadania
•

Campanya de recollida d’aliment per al banc d’aliments.

3.2. Àmbit del TRANSPORT I MOBILITAT
6) Necessitat d'un urbanisme adaptat a la mobilitat de la gent gran.
Es constata la presència al municipi de barreres arquitectòniques que dificulten la mobilitat de persones amb mobilitat reduïda. Els participants
apunten l'existència de carrers amb forats i pedres, de voreres amb accessos no adaptats a persones amb minusvàlues, i la presència de terrasses
de bar que ocupen tot l’espai de vorera.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•

L’Ajuntament exposa que recentment s’ha fet un estudi sobre la
mobilitat en l’espai públic en col·laboració amb l’entitat MIFAS.
Aquest pot ser el punt de partida per identificar aquells punts més
crítics que dificulten la mobilitat dins la població.
Major control sobre els propietaris de bars que tenen terrassa i
dels cotxes que ocupen voreres

Ciutadania
•

Sensibilitzar els propietaris de bars i cotxes perquè respectin més
l’espai públic destinat als vianants.

7) Necessitat de més neteja i civisme en l’espai públic.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
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Ajuntament o altres Administracions
•
•
•
•
•

Realitzar una campanya de sensibilització adreçada al veïnat
sobre la necessitat d’un ús més respectuós de l’espai públic.
Fer més difusió dels horaris de recollida d’escombraries.
Mes presencia policial i control de comportaments inadequats en
relació a aquesta qüestió.
Contractació d’un agent cívic per a millorar la sensibilització en
aquest àmbit.
Es constata que els contenidors de paper (blau) tenen una forat
molt estret i hi ha gent gran que no és capaç de fer-hi entrar les
caixes de cartró.

Ciutadania
•

•

Tirar les escombraries on i quan toca. Cal fixar-se en els horaris
dels camions de les escombraries, i tirar-les abans que passi. La
informació està visible en els punts on es tiren les deixalles. Sinó
es pot trucar a l’ajuntament. El camió passa cada dia.
Fer campanya de conscienciació als comerços i entitats.

3.3. Àmbit de la PROMOCIÓ DEL TREBALL ACTIU
8) Programació d’activitats variades i motivadores per la gent gran.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

•
•
•
•
•

Pel tema d’activitats artístiques compartides, l’Ajuntament podria
deixar el local casa Martínez Lozano, ja adaptat per activitats
d’aquest tipus.
Es destaca entre els assistents que al municipi es fan moltes
activitats. Tanmateix es proposa una millor comunicació
d’aquestes a través de cartes informatives, més taulers d’anuncis,
i implicant el veïnat en la difusió boca-orella).
Programació d’activitats basades en la participació de la gent
gran.
Programar activitats de ball amb major freqüència.
Disposar d’un nou espai on realitzar el ball. La sala de l’Insitut
que es fa servir és petita.
Més difusió del Taller Fent Amics, que ja es fa en l’actualitat.
Programar un Taller de memòria no tan basat en la lectura i

Ciutadania
•
•

Hi ha molta gent que te habilitats artístiques al poble. Crear un
espai per compartir coneixements i projectes.
Crear una xarxa d’intercanvi, o banc del temps.
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l’escriptura, que tingui un caràcter més lúdic.

3.4 Àmbit de l’HABITATGE
9) Necessitat d'una bona connexió a Internet a tot el municipi.
Es constat que hi ha algunes zones del municipi en que la connexió a internet és molt escassa. A l’estiu aquesta situació s’agreuja com a
conseqüència de la mancança d’infrastructures per mantenir la connectivitat de totes les persones residents.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

L’Ajuntament està mirant serveis i proveïdors de wifi per fer-lo
arribar a la zona on la connexió és insuficient. També s’està
plantejant la instal·lació de fibra òptica.

Ciutadania
•

Una opció que existeix a nivell ciutadà és organitzar-se a través
de la plataforma Guifi.net, que ajuda a llocs i territoris on no arriba
internet perquè hi arribi a través de l’autogestió del veïnat. A
través d’aquest sistema s'instal·len petites antenes formant una
xarxa que facilita l’accés a internet.

3.5 Àmbit dels CASALS DE LA GENT GRAN
10) Espai de Casal amb espais més gran.
L’espai que actualment ocupa el Casal de la gent gran és molt petit. No s’hi poden dur a terme totes les activitats proposades per las inadequació
dels espais, com les activitats d’exercici físic o el ball.
Ajuntament o altres Administracions
•

Ciutadania

Habilitar un nou espai com a Casal de la Gent gran. Aquest es
podria ubicar com a sala annexa de la nova Residència.
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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 estat positiu, i que l’espai ha servit per conèixer
realitats que no coneixien suficientment, i sobre les quals hi dipositen l’esperança que puguin
millorar.
Pel que fa als aspectes del procés que seria interessant millorar, es destaca la importància de
realitzar trobades de veïns/es de forma més regular, amb participació de més gent del municipi.
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