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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 Vilafant 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 Vilafant 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 Vilafant ha estat el d’una dona, d’entre 60 i 70 anys, amb
estudis d’Educació bàsica, jubilada, que conviu en parella, amb 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 20 persones, de les quals un
60% han estat dones i un 40% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
10% té entre 60 i 65 anys, un 50% entre 66 i 70 anys, un 30% entre 71 i 75 anys, i un 10% és
major de 76 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 73% té l’Educació bàsica, un 16% estudis
secundaris o de Batxillerat i un 11% estudis de Formació Professional. Majoritàriament les
persones participants estan jubilades i només un 10% encara són actives laboralment.
Pel que fa al tipus de convivència, un 65% dels participants viuen en parella i un 35% viuen amb la
família. En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un 55% del participants
expressa que no en té, mentre que el 45% restant sí que té persones al seu càrrec. En relació a la
gestió i usos del temps, un 85% afirma que disposa de temps lliure.
En relació a la participació en associacions, un 90% dels participants està associat a alguna entitat
local o comarcal. Pel que fa a l’ús de les TIC un 85% manifesta que utilitza les noves tecnologies
habitualment.
En relació a l’autopercepció de l’estat de salut dels participants en el taller, un 40% considera que
té una salut moderadament bona, un 30% bastant bona, i un 30% bona. Pel que fa al nivell
d’ingressos un 60% manifesta tenir ingressos mitjans, un 30% baixos, i un 10% nuls.
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 Vilafant. 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 Vilafant s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de polítiques
públiques d’envelliment del Transport i Mobilitat, i la Salut i Benestar, Promoció del Treball actiu i
Participació i Compromís.
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3.1 Àmbit TRANSPORT I MOBILITAT
1) Millorar els serveis de transport públic urbà i interurbà.
La necessitat que es considera més prioritària al municipi és la millora la mobilitat en transport públic urbà i amb les poblacions veïnes (principalment
Figures).
En l’actualitat el «el bus de Figueres» només para al nucli de Les Forques. Per altra banda no existeix com mitja de transport urbà entre els nuclis de
població, que faciliti la relació entre els veïnat o que permeti accedir a serveis bàsics com el CAP
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•
•
•
•

Ciutadania

L’Ajuntament exposa que ha tingut una reunió amb la Generalitat, i Fisersa per tal d’estudiar la viabilitat de
modificar la ruta del bus urbà de Figueres per tal que circuli pels diferents nuclis de població de Vilafant. La
proposta no satisfà la demanda de l’Ajuntament, ja que es planteja fer un recorregut de 3 kilòmetres en 45
minuts.
Caldria estudiar quina és la ruta d’autobús més adequada per facilitar la mobilitat del veïnat, i fer una
proposta de modificació de les rutes actuals en aquest sentit
Crear el bus de barri (microbús) que també pari a Figueres. Que tingui força freqüència de pas.
Fer més visible i extensa informació per a totes les edats i persones sobre els horaris i transports existents.
Renegociar el conveni amb Teisa, per tal de permetre que altres operadors de transport parin al nucli antic.

•

2) Millorar el civisme a l’espai públic.
Aquesta necessitat fa referència la millora de la neteja dels espais públics i a la millora del civisme en l’ús d’aquest.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Fer complir l’ordenança municipal. Cal fer més seguiment i aplicar
les sancions previstes, especialment per als comportaments
reiterats (escombraries mal llançades, brossa pels camins,

Ciutadania
•
•

Jornades de neteja de camins (voluntariat)
Suport a les campanyes de sensibilització (arriben a tota la
població)
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•
•
•
•
•

deposicions de gossos, etc.)
Censar rigorosament els gossos del poble.
Crear la figura d’agent de civisme.
Quan es fa neteja de vorals, com s’havia fet altres cops, es podria
també recollir la brossa que hi ha tirada.
Al casc antic i les Forques, revisar zones d’aparcament i guals.
Crear zones d’aparcament alternes (quinzenalment).
Fer una campanya de sensibilització sobre l’ús de la deixalleria i
les normes de respecte mutu.

3) Recuperar i arranjar els camins
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

Ciutadania

Millorar l’accés des de les Forques a Figueres (voreres, etc.).
Arranjar la vorera de la N-260 (des del Pont fins a Vilafant).

3.2 Àmbit de la SALUT I BENESTAR
4) Millora del servei d’atenció mèdica al municipi.
La segona qüestió que més preocupa a les persones participants és l’excessiu temps d’espera en l’atenció tant al CAP com al dispensar. Tanmateix,
els veïns són conscients de la poca capacitat que té l’Ajuntament per incidir sobre aquesta qüestió.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Fer arribar al Departament de Salut-ICS la situació de Vilafant, per tal que millorin l’atenció donada al
municipi.

Ciutadania
•
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5) Servei de podologia i perruqueria
Els participant manifesten la importància que el municipi compti amb serveis de major proximitat per atendre problemàtiques específiques. En
concret s’efectua la demanda d’un servei de podologia, que en l’actualitat no existeix a Vilafant, i de serveis de perruqueria a preus més accessibles
per a la població amb ingressos més baixos.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•

Oferir directament el servei de podologia en algun espai
municipal.
Existeixen serveis de perruqueria al poble. Es proposa
subvencionar l’accés a la població més gran o en funció del nivell
de renda..
Oferir un local per poder donar-se aquests serveis.

Ciutadania
•

A través d’una entitat es podria gestionar aquest servei a través
de persones joves en pràctiques o professionals del sector
voluntaris. Això permetria oferir un servei a un cost més
econòmic.

3.3) Àmbit PROMOCIÓ DEL TREBALL ACTIU
6) Formació sobre us de noves tecnologies.
Es constata la necessitat de disposar de formació en noves tecnologies, tant d’informàtica com de telefonia mòbil.
La formació podria centrar-se en el coneixment de noves aplicacions que millorin la qualitat de vida de les persones grans del municipi
En relació a la qüestió es posa de manifest la mancança d’espais municipals des d’on poder accedir a l’ús de noves tecnologies.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Programa formacions específiques sobre aquest àmbit. Es

Ciutadania
•

Clau de Sol ha ofert formació en aquest àmbit. Caldria un local
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•
•
•

concreta la demanda en els següents temes: us de telèfons
mòbils intel·ligents, ordinadors i informàtica, tablets, i app
d’interès en diferents àmbits de la vida quotidiana.
Les formacions hauríen de ser a preus raonables.
Aprofitar l’Espai Jove i el seu públic per oferir formació en noves
tecnologies a la Gent Gran. Activitat intergeneracional.
Un espi de trobada/centre cívic de referència al municipi seria el
lloc on oferir activitats com aquesta.

•

més adequat per a fer els cursos.
Les entitats, com fan Clau de Sol, mobilitzen voluntaris per fer
activitats com aquesta.

7) Activitats formatives i de lleure més econòmiques per a gent gran.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

Ciutadania

Donar suport/formació sobre recerca de finançament a les
associacions.
Invertir més diners per contractar professionals per fer formacions
i activitats adreçades a la gent més gran del munIcipi.

3.4) Àmbit de PARTICIPACIÓ I COMPROMÍS
8) Generar un espai de trobada, potser públic, per a tot el poble.
És constata la necessitat de millorar la cohesió entres els diferents nuclis de població del municipi i els seus veïns i veïnes.
En aquest sentit s’identifica la mancança d’un espai-equipament cívic de referència que pugui ser alhora un espai de trobada de la ciutadania i les
entitats, i l’espai on realitzar activitats diverses de lleure, culturals, etc.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:

Ajuntament o altres Administracions

Ciutadania
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•

•
•

•
•

•

L’espai de trobada compartit, podria ser, per exemple, al costat
del poliesportiu, o el terreny del local social de les Forques. La
Rectoria també podria acollir aquest espai, però potser és massa
petita.
Es manifesta la importància que l’Ajuntament fomenti la
participació i implicació de la gent del poble en associacions i
activitats.
Un projecte de dinamització comunitària, que incorporés perfils
professionals específics, podria reforçar el treball dut a terme per
les entitats, i millorar la implicació de la ciutadania no associada
en la vida comunitària del municipi, a través del reconeixement
dels interessos de la població i l’acompanyament en el sorgiment
de projectes. L’objectiu del projecte de dinamització seria el de
fomentar la participació i la cohesió de poble.
Mediar en els conflictes entre entitats a través de figures
professionals específiques. Es detecten situacions de conflicte
entre entitats del municipi.
Dinamitzar els joves que participen a l’Espai Jove amb l’objectiu
que surtin del «seu espai» i vinculin la seva activitat amb
necessitats i interessos de l’Ajuntament, les entitats o la
ciutadania del municipi.
Millorar la comunicació i difusió de les activitats que es fan al
municipi. Es proposa revisar l’estratègia de comunicació de
l’Ajuntament.

•
•

•
•

•

•
•
•
•

Els joves, com en general el veïnat, es podrien implicar més en la
vida del poble, fomentar l'associacionisme entre la gent de tot el
poble i els barris.
Es pregunten: Com suscitar/generar interès per a que tothom
vingui a les activitats? Com fer atractiu? Com crear una nova
identitat de poble?
Acceptant que cadascú s’implica com vol i com pot.
Es podria crear una nova associació de veïns al casc antic (i el
parc) i el Camp d’Enginyers.
Fer activitats que s’han suggerit (també per fer des d’entitats)
com: 1 excursió cultural, un grup de caminar per a tothom, un
curs de floristeria (que una veïna podria donar), un curs de cuina
saludable (sense que siguin d’un nivell alt). També es podria fer
que veïns i veïnes aportin els seus sabers per a proposar
activitats d’intercanvi.
Sobretot cal participació de més gent a les entitats. És necessària
l’entrada de persones joves a les entitats. Les entitats existents
estan molt encallades en maneres de fer antigues, i algunes han
oblidat els objectius i han perdut la força per fer coses i promoure
canvis.
Cal sobretot que les entitats facin coses pel poble, i per tot el
poble. Activitats obertes a tothom, i no per interès propi.
Cal urgentment que les entitats s’uneixin entre elles. Es podria
repensar i fer funcionar de nou la Junta de la Comissió de Festes,
que agrupa gent de les diferents entitats.
Cal millorar/aconseguir que vingui més gent a les 2 festes que
existeixen al poble.
També ajudaria que la Radio fos més oberta i participativa.
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9) Necessitat d'un espai de lectura i intercanvi de llibres.
Es suggereix la creació d’una biblioteca/sala de lectura com a espai d’intercanvi i relació al voltant de la lectura.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Que l’ajuntament cedeixi un espai a la rectoria i l’adeqüi per a ferhi una sala/club de lectura.

Ciutadania
•
•

A l’inici es podria «alimentar» i fer créixer l’espai a través de
donacions de llibre particulars.
Es podria dinamitzar l’espai amb persones voluntàries.

10) Més finançament i suport per a entitats locals que organitzen activitats.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•
•

Donar resposta a les demandes d’assessorament de les entitats,
tant en recerca de finançament, com redacció de projectes, etc.
Es constata que l’Ajuntament ofereix suport a les entitats a través
de la cessió de locals, materials, assumint el cost de manteniment
dels espais que utilitzen les entitats, etc.
Informar i assessorar les entitats sobre les diferents línies de
finançament, públiques i privades. Oferir formació sobre formes
innovadores de finançament per a projectes.
Posar a disposició de les entitats un local gran (centre
cívic/equipament de referència), que pugui servir de punt de
trobada de les diferents entitats i on totes disposin d’espai de
reunió i magatzem,

Ciutadania
•

Demandar assessorament als serveis públics (ajuntament,
Consell Comarcal,..).
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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 els ha agradat el projecte i l’han trobat positiu pel poble i per
la gent gran. La utilitat del procés s’haurà de valorar en funció del grau de compliment de les
propostes treballades.
Pel que fa als aspectes del procés que seria interessant millorar els participants consideren que
seria important realitzar trobades on participés més població gran. Part de les propostes
realitzades tenen a veure amb augmentar la participació d’entitats a nivell de poble, i en el treball
posterior d’aquestes propostes a nivell tècnic.
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