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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 Roses 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 Roses s’ha concretat en la realització de 3 sessions de
participació els dies 14 d’octubre, 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
i relació amb la ciutadania habituals dels que disposa.
2.1) Els participants
El perfil mitjà de la persona participant a Roses 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 participa en una entitat i amb una autopercepció de l’estat de salut bastant
bona.
Han participat a les sessions de participació al municipi un total de 23 persones, de les quals un
74% han estat dones i un 26% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
17% és menor de 60 anys, un 17% té entre 60 i 65 anys, un 17% entre 66 i 70, un 17% entre 71 i
75 anys i un 30% és major de 76 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 60% té l’Educació bàsica, un 25% estudis
universitaris, un 5% estudis secundaris o de Batxillerat, un 5% Formació Professional i un 5% no
té estudis. Majoritàriament les persones participants estan jubilades i només un 5% encara són
actives laboralment.
Pel que fa al tipus de convivència, un 55% dels participants viuen en parella, un 25% viuen amb la
família i un 20% viuen sols. En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un
90% del participants expressa que no en té, mentre que el 10% restant sí que té persones al seu
càrrec. En aquest sentit, un 95% afirma que disposa de temps lliure.
En relació a la participació en associacions, un 80% dels participants està associat a alguna entitat
local o comarcal. Pel que fa a l’ús de les TIC un 50% manifesta que utilitza les noves tecnologies
habitualment, mentre que el 50% restant no ho fa.
En relació a l’autopercepció de l’estat de salut dels participants en el taller, un 55% considera que
té una salut bastant bona, un 30% bona, i un 15% moderadament bona. Pel que fa al nivell
d’ingressos un 55% manifesta tenir ingressos mitjans, un 35% baixos, i un 10% 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 Roses. 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 Roses s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de polítiques públiques
d’envelliment actiu en els àmbits de la Salut i Benestar, Treball Actiu, Mobilitat i Transport, i de
Participació i Compromís.
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3.1 Àmbit SALUT I BENESTAR
1) Millora de l’atenció mèdica especialitzada al municipi
La necessitat que es considera més prioritària al municipi fa referència a l'atenció de la salut de la gent més gran. Tant la reducció de l'espera pels
especialistes, com la necessitat de promició d'activitats que contribueixin a la salut física i psíquica.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

•
•
•
•

Metge/essa especialitzat i dedicat a la gent gran que faci un
seguiment de les persones de + 60 anys, que doni pautes i que
faci també prevenció (ABS Roses).
Millorar l'organització de l’ABS Roses per a millorar l’eficàcia dels
servies: Augmentar els recursos en l’àmbit sanitari, reduir els
canvis de metges (la rotació de metges disminueix qualitat del
seguiment dels pacients).
Creació del servei d’Hospital de dia que permetria un accés
proper de la ciutadania als serveis especialitzats.
Oferir a través del CAP serveis sanitaris especialitzats a través
(ABS Roses)
Proporcionar transport per a les primeres visites de les persones
amb diagnòstic de càncer,.
Es manifesta desconeixement sobre la dinamització dels Parcs
de Salut. Des del Consell de l’Alt Empordà s’informa que la
dinamització dels Parcs depèn de DipSalut, que en l’actualitat no
s’està prestant perquè s’està en tràmit de concessió del servei a
una nova empresa, i que a partir del segon trimestre l’Ajuntament
ho podrà sol·licitar a DipSalut.

Ciutadania
•
•

Continuar donant suport i cuidar als veïns i veïnes amb
necessitat.
Promoure la creació d’una associació que gestionés grups de
suport i prevenció de salut (especifiques per a +60 o per a
diferents grups d’edat.

2) Augmentar les pensions de jubilació, especialment les més baixes perquè hi ha dificultat de cobrir les despeses i arribar a final de mes.
Es constata la presència al municipi de persones grans que perceben pensions de jubilació molt baixes. Aquests ingressos insuficients dificulten la
cobertura de les necessitats bàsiques.
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Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Fer evident aquesta necessitat a Roses i comunicar-la als nivells
de l’Administració Pública amb competències sobre la qüestió.
Caldria diagnosticar millor la manca d’ingressos de la població
gran al municipi per tal de justificar millor la demanda.

Ciutadania
•

Reivindicar que es mantinguin les pensions i visibilitzar-ho.

3) Més companyia i suport afectiu a les persones soles o amb situació de malaltia
Aquesta necessitat posa de manifest la necessitat de millorar l’acompanyament a persones que viuen soles.
S’expressa la necessitat de definir propostes que treballin l’acompanyament a través de millorar la relació entre persones joves i grans.
També s’expressa la necessitat de facilitar l’accés a serveis d’atenció a la dependència o d’atenció a malalties oncològiques, especialment pel que fa
al transport de les persones que n’han de fer ús.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

•

•

Millorar la informació sobre els serveis d’atenció i suport a la
dependència.
Promoure xarxes de suport veïnals que millorin la identificació de
casos d’aïllament, i la interacció amb els serveis municipals.
Capacitar i sensibilitzar agents i ciutadania voluntària per a
millorar la informació sobre els serveis especialitzats..
Elevar a les administracions amb competències sobre l’àmbit la
necessitat d’agilitzar els tràmits i terminis d’accés a la Llei de
Dependència per tal d’ampliar la protecció sobre la ciutadania.
Agilitzar els procediments de concessió d’ajuts que depenguin de

Ciutadania
•

•

•

Mantenir la solidaritat entre veïns. Millorar la identificació i
comunicació de situacions de vulnerabilitat i aïllament a serveis
socials. Més sensibilització i definició d’un circuit de derivació.
Creus Roja ja fa un acompanyament i seguiment de les persones,
però sovint hi ha reticències, por o vergonya a sol·licitar el servei.
La residència fa distribució d'àpats a domicili i també permet de
detectar casos.
Càritas té un grup de voluntaris per a aquest acompanyament,
però es constata que no és suficient a nivell de poble, caldria
reforçar-lo. Es proposa fer un grup de voluntaris a través d'una
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l’Ajuntament per tal de millorar l’atenció directa dels professionals
de serveis socials.
•

nova associació, però també s'esmenta el fet de posar esforços
en la coordinació dels diferents serveis de voluntariat. És
important que els voluntaris siguin persones de confiança.
Major coordinació entre entitats i grups amb serveis de voluntariat
d’acompanyament.

Com es podria donar suport i motivació al voluntariat de suport i acompanyament?









Creació una borsa d'hores («jo puc venir tal dia de tal hora a tal hora»), per tal de donar lleugera i flexibilitat als voluntaris.
Hi ha diferents nivells de suport ex. una cosa és anar a comprar i l'altre fer un seguiment de l'estat de salut física i psíquica de la persona).
Seria interessant establir una llista de criteris, situacions, que permetessin als voluntaris ubicar-se i ser una honestos amb l'organització. Les
persones voluntàries s’han de sentir còmodes amb les tasques que han de desenvolupar.
El model de «parella lingüística» és interessant. Podria ser interessant portar al municipi experiències de voluntariat de suporta gent gran com
la dels projectes «Apadrina un Avi (Caritas), Amics de la gent Gran, etc.
S’ha de valorar la vocació de voluntari. No tothom pot fer-ho igual, la motivació és cabdal.
S’identifiquen dificultats de gestió dels equips de voluntariat: estabilitat, compromís, com acompanyar situacions de vulnerabilitat (molts no
són professionals de l’àmbit social).
Un voluntariat ben capacitat per a dur a terme acompanyaments a la llar permetria als professionals de serveis socials dedicar el temps
precís de la seva tasca i no dedicar també temps a la part afectiva i de suport a la llar.
Es considera oportú generar propostes que impliquin la població jove en tasques de voluntariat de suport a persones més grans, en la línia
d’algunes activitats que ja es duen a terme al CAR que vinculen gent jove i persones grans a través d’una activitat d’informàtica.
Cal reforçar els serveis de suport a les persones cuidadores.

Com afavorir la demanda d'acompanyament per part de persones en situació de vulnerabilitat?





El suport econòmic pot funcionar com un estímul important per trencar amb l'aïllament o les reticències a demanar un ajut.
La importància d'una primera bona visita (Càritas i Creu roja ja ho fan) és clau a l’hora de construir el vincle que ha de facilitar el manteniment
de la relació més endavant.
També es comparteix la por i la dificultat a, com a veïns, d’implicar-se en famílies veïnes quan es veuen situacions de vulnerabilitat. La
proximitat amb la persona/família fa augmentar la percepció d’intromissió en la intimitat i el funcionament propi d'una família.
S'ha constatat que les persones de Roses ja coneixen a persones d'aquestes entitats i de serveis socials, fet que facilita un vincle de
confiança.
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En quant al suport que podria fer el veïnat, es constata que hi ha hagut un canvi en la concepció del veïnatge, i alhora un creixement de la
població que ha difuminat les relacions entre veïns. Aquest fet dificulta el vincle de confiança. Es planteja el debat sobre com arribar a la
població d’origen estranger, pel fet que molts no estan empadronats i des de l'ajuntament es difícil arribar-hi, molts no parlen català o castellà,
o no han sol·licitat atenció sanitària o social al municipi.

3.2. Àmbit PROMOCIÓ TREBALL ACTIU
4) Ampliar l’oferta de cursos de formació per a persones grans.
Aquesta és la segona qüestió que més preocupa a les persones que assisteixen a les sessions de treball. Es considera important ampliar l’oferta de
formació per a gent gran al municipi.
La formació s’hauria d’orientar entorn els següent eixos temàtics: cultural (cultura general, història, sociologia, política), noves tecnologies (us de
smartphones i apps útils per a la vida quotidiana), activitats lúdiques i tallers.
També es comparteix interès en desenvolupar altres projectes en l’àmbit de la participació activa de la gent gran com podria ser un projecte d’horts
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•
•
•
•

Millorar la detecció de necessitats formatives de la població gran del
municipi, tenint en compte la diversitat de perfils i heterogeneïtat de la
població +60. Un dinamitzador/a, podria ser una bona eina per a millorar la
detecció dels interessos formatius i d'activitats adreçats a la població més
gran, i alhora per a desenvolupar les propostes identificades.
Crear un projecte d'horts urbans: cessió d'un terreny públic i dinamitzar
aquest projecte.
Accés a recursos i serveis culturals (museus, muralles....) gratuïts per als
veïns de Roses.
Reduir les tarifes i preus d’accés a les activitats culturals i cursos per a la
gent gran
Ampliar l’oferta de xerrades i conferències
Adaptar els horaris de les activitats culturals (teatre, cinema, xerrades...) a

Ciutadania
•

Millorar l’organització de les persones interessades en
fer créixer l’oferta cultural al municipi. És necessari
trobar-se i crear propostes per fer a desenvolupar o fer
arribar a l’Ajuntament.
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la gent gran.
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) Més assessorament i informació sobre problemes relacionats amb l’ús de noves tecnologies (Ús i riscos)
5) Accés a internet gratuït a tot el municipi.
3.3) Àmbit MOBILITAT I TRANSPORT
7) Millorar el transport públic urbà i interurbà
Es posa de manifest la necessitat de millorar el funcionament del transport públic al municipi, tan pel que fa a la mobilitat interurbana amb Figueres i
Girona (el viatge és molt llarg, els horaris no s’ajusten a totes les necessitats i el vehicles no sempre estan en bones condicions), com a la mobilitat
dins el municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•

La línia de Roses a Figueres compta amb una bonificació per part de
l'Ajuntament per a les persones grans jubilades.
Revisar i avaluar els serveis de bus interurbà que arriben al municipi. S’ha
de valorar el servei (atenció, estat del cotxes, comoditat, etc.) i fer-ho
arribar a les companyies concessionàries.
En relació al bus urbà l’Ajuntament informa que s’està treballant la qüestió
amb l’objectiu de restablir el servei. mirant amb quina companyia portar-ho
a terme. Diuen que disposar de minibus és complicat ja que moltes
vegades les companyies no en disposen.

Ciutadania
•

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:
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8) Necessitat d’arranjar alguns trams de voreres malmeses que dificulten la mobilitat (existència de forats, etc.)
9) Necessitat de millorar la regulació del trànsit sobretot en els passeigs/avingudes i també en alguns carrers estrets (vehicles que
superen la velocitat permesa, soroll, etc.)
10) Millorar l'accés a la piscina municipal.
11) L’augment d’animals de companyia fa que s’observin més actituds incíviques (defecacions a la platja, soroll, etc.). S’expressa la
necessitat de major control sobre la població de gossos.
12) Més manteniment dels espais enjardinats del municipi. Sobre aquesta qüestió l’Ajuntament expressa que el manteniment ja es realitza. Pel
que fa a l’adequació dels espais és necessari un temps inicial de prova fins que que es troba quines són les plantes més adequades per a cada lloc.
També considera que és important que per part de la ciutadania es tingui cura de l’entorn i de les zones enjardinades.
3.4. Àmbit PARTICIPACIÓ I COMPROMÍS
13) Més activitats i participació als Casals de la Gent Gran.
Els assistents manifesten que hi ha dificultats de relació entre els dos Casals de la gent gran existents al municipi
En relació a aquesta qüestió també s’expressa la necessitat de millorar els canals de participació de la gent gran del municipi, incorporant-hi la veu
de la ciutadania no organitzada, i de la diversitat de perfils de persones +60 que viuen al municipi.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•

Millorar el suport a la difusió de les activitats que fan els casals i
altres entitats del municipi.
Incloure activitats del casal i de les altres entitats a l'agenda de
l'Ajuntament.
Crear un projecte de dinamització, dotat amb acompanyament de
professionals, que tingui com a objectiu acostar nova gent a
participar en el casal i en entitats del municipi. També hauria de

Ciutadania
•

•

Dinamitzar i participar més en els casals, com ja es fa en altres
activitats organitzades per a gent gran o el conjunt de la població:
teatre, cinema, excursions, quines, etc.
Els casals de la gent gran han de ser més actius a l'hora de
proposar activitats. S’han d’obrir a la participació de perfils de
població més diversos. En aquest sentit, és necessari que
programin activitats que puguin ser atractives per al conjunt de
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•

•
•

servir per gestionar i mediar en les conflictes entre entitats que
dificulten la realització d’activitats, i que actualment no s’estan
afrontant per part de les Juntes directives de les entitats.
Crear un espai on repensar la festa de la vellesa amb l’objectiu de
recuperar la implicació de la gent gran del municipi en la seva
organització.
Revisar la composició del Consell de la Gent Gran municipal per
tal d’afavorir la participació de persones a títol individual.
Generar un espai de participació més estable de les persones
+60, que no estigui limitat a la participació d’entitats, i 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 bienal)

•

•
•

població +60, i no només per a la població que actualment
participa als casals.
Ampliar la difusió de les activitats més enllà del Casal. Ara mateix
només es pengen cartells al casal, i la gent que no va al casal no
accedeix a la informació.
Millorar la relació entre les dos Juntes directives dels dos casals.
Hi ha entitats culturals que actualment són molt actives (grup de
teatre, geganters, etc). Caldria recuperar l’activitat que altres
entitats tenien al passat, com l'Associació de Comerciants i .
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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 positivament el treball realitzat, tant pel que fa a l’exercici de
participació del qual han format part, com pel que fa al treball específic que servirà per a donar un
impuls a les qüestions tractades.
Es fa per part del grup la proposta de deixar un temps d’uns 6 mesos en que l’Ajuntament pugui
realitzar part de les accions i tornar a trobar-se tots i totes per a valorar les accions realitzades.
També es planteja la necessita de realitzar noves trobades per tal de revisar periòdicament les
accions realitzades i orientar millor les actuacions municipals per a persones +60.
Pel que fa als aspectes del procés que seria interessant millorar alguns participants consideren ha
estat positiva la presència de representants polítics de l’Ajuntament en la tercera sessió. Aquesta
ha servit per rebre més informació sobre accions que es duen a terme o les limitacions per a dur a
terme algunes propostes plantejades.
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