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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 l'Escala 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 l’Escala ha estat el d’una dona, d’entre 66 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 bona.
Han participat a les sessions de participació al municipi un total de 18 persones, de les quals un
60% han estat dones i un 40% homes. Pel que fa a la distribució per edats dels participants, un
5% té entre 60 i 65 anys, un 60% entre 66 i 70 anys, i un 35% entre 71 i 75 anys.
En relació al nivell d’estudis dels participants un 64% té l’Educació bàsica, un 22% estudis
secundaris o de Batxillerat, un 7% formació professional i un 7% estudis universitaris.
Majoritàriament les persones participants estan jubilades i només un 13% encara són actives
laboralment.
Pel que fa al tipus de convivència, un 67% dels participants viuen en parella, un 26% viuen sols, i
un 7% viuen amb la família. En relació a les càrregues de cura de les persones participants, un
66% del participants expressa que no en té, mentre que el 34% 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 està associat en 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 33% considera que
té un bon estat de salut, un 33% bastant bona, i un 33% moderadament bona. Pel que fa al nivell
d’ingressos un 60% manifesta tenir ingressos baixos, un 33% mitjans, i un 7% 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 l'Escala. 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 l'Escala s’han identificat necessitats i propostes en els àmbits de polítiques
públiques d’envelliment de la Participació i Compromís, la Salut i Benestar, el Transport i Mobilitat,
la Promoció del treball actiu i l’Habitatge.
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3.1 Àmbit PARTICIPACIÓ I COMPROMÍS
1) Més la participació de les persones +60 en la vida pública i les activitats del municipi
La necessitat que es considera més prioritària al municipi és la de millorar la dinamització dels espais de la gent gran i la participació de la gent gran
de l’Escala.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

•

•

•
•

Impulsar un projecte de dinamització dels espais de gent gran.
Aportar un dinamitzador/a per a que doni suport a la
dinamització del col·lectiu de gent gran i ajudi a ampliar la
participació i relació/comunicació amb altres col·lectius: gent
jove, persones de procedència estrangera, etc.
Promoure un espai de trobada de la gent +60 del municipi que
sigui atractiu per a un grup més ampli de població gran, que
permeti ampliar l’abast del Casal de la gent gran. La sala
polivalent del Casal de Jubilats pots ser un bon espai on
començar a fer coses.
Mantenir l’espai de trobada impulsat en el marc del procés de
participació. Es demana suport a l’Ajuntament per a la
dinamització d’aquest espai de trobada i generar propostes
inclusives i motivadores que ampliïn la participació dels diferents
col·lectius.
Es proposa millorar la difusió de les activitats: penjar activitats en
les cartelleres del barri, posar els balls i les activitats al Punt
diari, penjar cartells amb les activitats als comerços.
Es proposa també la instal·lació de cartelleres públiques al
carrer on s’hi publiqui informació d’activitats interessants per a
les persones +60.

Ciutadania
•

•

•

•
•

Actualment hi ha 2 grups de trobada de gent gran un al CER
(privat) on hi van unes 7 persones i un altre al Casal de Jubilats
(espai municipal) on es troben unes 5 persones. Es podria mirar
d’ampliar la participació en aquests grups.
S’identifica que actualment continuen existint grups de població de
diferents orígens nacionals que no interactuen entre ells: grups i
associacions d’anglesos, francesos, i belgues amb les que hi ha
poca relació per part del Casal de Jubilats i altres entitats del
municipi. Algunes fan servir en ocasions espais municipals per a
fer activitats en les que participen principalment persones de les
seves entitats. Existeix una excepció, l’associació francesa ACPE,
els membres de la qual cada cop participen més en les activitats
del Casal. Es valora que seria positiu trobar la manera d’ampliar la
participació d’aquests col·lectius, no obstant, es demana un suport
extern per a dinamitzar el procés d’acostament i interacció amb
aquestes comunitats.
Al Casal hi ha una sèrie d’activitats que funcionen i tenen una
participació àmplia de persones més grans. No obstant, no són
activitats en les que participin persones de 60 a 65 anys o altres
persones grans amb un perfil més actiu. Hi ha consens en la
necessitat de pensar activitats i un punt de trobada que fomentés
l’interès i la participació d’aquest col·lectiu «més jove».
Sorgeix la idea de fer la propera trobada a l’espai cafeteria de la
planta baixa on ja es troba molta gent gran.
Es comenta que cal millorar la difusió de les activitats del Casal.
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En aquest sentit es proposa que la difusió d’activitats es faci
també fora de l’equipament del Casal per tal que persones que
encara no són membres del Casal s’hi sentin convidades i
motivades a participar. Caldria fer difusió també a través de
mitjans 2.0.

3.2) Àmbit SALUT I BENESTAR
2) Necessitat d'acompanyament a la realització de tasques quotidianes de persones amb dependència
La segona qüestió que més preocupa i que es considera prioritària és l'ajuda al veïnat més gran amb poc autonomia, que no disposa de xarxa de
suport per la desenvolupament de tasques quotidianes.
Es constata una mancança al municipi de projectes de voluntariat centrats en proporcionar companyia a persones que viuen soles, o surten poc de
casa.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Diagnosticar millor la situació de les persones grans que viuen
soles al municipi i que són poc autònomes per a desenvolupar
les tasques quotidianes:
◦ Al municipi hi ha només dos Associacions de Veïns als
barris, de Rosalau i el Camp dels Pilans. Aquestes podrien
ser un bons detectors de casos. Es important tenir en compte
que ambdues tenen local social. El barri de Rosalau és un
dels barris més antics, pel que existeix una xarxa veïnal més
travada. És el barri amb major diversitat cultural. Seria
interessant veure com des dels altres barris es pot fomentar
aquest suport, tenint en compte que no hi ha entitats de
veïns. A la zona de Riells, on hi ha molts estrangers d’origen
europeu, es podria treballar amb les entitats de organitzades

Ciutadania
•
•
•
•

Es constata una mancança pel que a fa projectes de voluntariat
centrats en proporcionar companyia a persones que viuen soles, o
surten poc de casa.
Per a promoure el voluntariat sorgeixen les següents propostes:
visibilitzar aquesta necessitat de suport al municipi, fer una crida
oberta amb una bona campanya de difusió
Cal tenir en compte que hi ha gent jubilada disposada a donar
temps, a ajudar
Cal veure des de quina entitat s'hauria de gestionar aquest grup o
projecte de voluntariat. Creu Roja i Càritas ja estan molt
carregades de feina tot i que seria interessant parlar-ho amb elles,
i veure també quines altres entitats existeixen al municipi que
puguin acollir aquesta iniciativa.
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•

•

•

que representen diferents nacionalitats.
◦ Un altre espai de detecció de situacions d’aïllament és a
través del teixit comercial del municipi (comerços, bars,
associacions de botiguers/comerciants, farmàcies, etc.)
Caldria més voluntariat (a l’Escala hi ha poca cultura de
voluntariat, també costa el compromís). Caldria crear una
estratègia per a que el voluntariat d’acompanyament i suport a
persones dependents fos més atractiu. S’ha de visibilitzar
aquesta necessitat de suport al municipi, fer una crida oberta
amb una bona campanya de difusió.
Quin suport es necessita per a tirar endavant un projecte
d’acompanyament a persones amb poca autonomia?
◦ Hi ha consens en la necessitat d’un suport professional que
lideri
el
projecte.
Caldria
una
figura
de
coordinació/dinamització, que pogués crear i fer funcionar la
xarxa entre voluntaris i persones que necessiten suport.
◦ Seria necessari poder fer un petit diagnòstic sobre les
situacions d'aïllament, que permetés conèixer necessitats i
identificar casos.
◦ És necessari que una una entitat lideri el projecte.
L’Ajuntament, exposa que no pot tenir voluntaris actuant sota
el seu nom.
◦ També es proposa que des del casal, s'autogestioni aquest
voluntariat més informal.
Seria important també que es formés al voluntariat i que es fes
supervisió de la seva tasca. Cal també crear una estratègia per a
promoure que les persones soles siguin menys reticents i
desconfiades cap a demanar i rebre aquest suport. Aquí hi juga
un paper molt important el vincle.

•

•
•

Cal cuidar molt el vincle entre persona i cuidador, per tal de
generar la confiança necessària per tal que el vincle perduri. Es
reflexiona sobre la possibilitat de fer activitats conjuntes per
començar a crear vincle i confiança (sopar, trobada?).
Es recorda la importància d'oferir formació i supervisió als
voluntaris.
Es proposa que els primers dies que el voluntari estigui
acompanyat d'una persona que ja coneix la persona que necessita
suport/companyia, per tal de començar a teixir confiança mica en
mica.

3) Més suport a les persones grans amb falta de recursos.
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
•
•

Cal millorar els mecanismes de detecció de casos de
vulnerabilitat social, i de derivació a serveis socials bàsics.
El Projecte regidors de barri permetrà una major proximitat entre
veïns/es i l’Ajuntament. Pot ser una via per canalitzar demandes i
detectar situacions de necessitat. Encara no ha entrat en
funcionament.

Ciutadania
•

•

Que els veïns i veïnes identifiquin i estiguin al cas de les
situacions de major vulnerabilitat, el regidor de barri (quan
s’implanti a l’Escala) i també les entitats. Crear una xarxa entre
els diferents agents per a identificar i fer seguiment de persones.
Càritas: distribueix roba, paga alguna factura de la llum, aigua,
també lloguers, bolquers i altres materials. Tenen la seva pròpia
assistent social. Treballant en coordinació amb serveis socials.

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:
4) Millora l'atenció sanitària especialitzada per evitar desplaçament als hospitals.
3.3) Àmbit TRANSP ORT I MOBILITAT
5) Millorar el transport públic interurbà i urbà
Les persones participants constaten la necessitat de millorar el funcionament tant del transport públic interurbà (Girona i Figueres), com del transport
públic urbà que permet la mobilitat entre els diferents barris del municipi.
Cal tenir en compte que moltes persones +60 s’han de desplaçar fins a Figueres per accedir als serveis sanitaris especialitzats (Hospital)
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

Es va fer una prova pilot d’un mes amb un minubus que
connectava diferents barris. El servei era deficitari i no s’hi va
donar continuïtat.
Caldria que l’Ajuntament avalues les necessitats i possibilitats de

Ciutadania
•

Les famílies i veïns s’auto-organitzen per a desplaçar-se a
Figueres. També, vist que mai s’ha comptat amb un bus dins de
l’Escala, la gent busca el suport de la família o tenen cotxe propi.
Cal veure com es fa per atendre les persones amb mobilitat
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millora del transport públic al municipi.
•

reduïda.
Que les entitats demanin a l’administració
esdeveniments concrets/puntuals.

transport per

3.4) Àmbit PROMOCIÓ DEL TREBALL ACTIU
6) Millorar la capacitació i competències en l’ús de noves tecnologies
En relació a aquesta necessitat es considera prioritari ampliar les formacions d’informàtica que ja s’ofereixen, i oferir també formació sobre l’ús de
mòbils, tabletes, i apps d’ús quotidià .
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•
•

Ciutadania

Oferir cursos periòdics d’actualització sobre l’ús del telèfon mòbil
d’una manera planera, pràctica i senzill que sigui útil per la gent
gran.
Millorar la difusió d’aquestes activitats
Continuar oferint cursos d’informàtica des del punt Omnia, que
estiguin adaptats a diferents nivells.

7) Tornar a oferir la formació del nivell D de català.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•

Incloure un curs de nivell D de català en l’oferta formativa de
l’Ajuntament.

Ciutadania
•

Organitzar-se buscant quines són les persones interessades pel
curs de català avançat i presentar una llista conjunta de manera
que es visualitzi que hi ha un grup suficientment gran per aquesta
demanda.

A les sessions de treball s’identifiquen altres necessitats en aquest àmbit que no es treballen específicament. Per aquest motiu seria necessari
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diagnosticar millor la necessitat expressada i definir propostes per atendre-la:
8) Reduir les taxes de la piscina municipal per a les persones +60 del municipi.
3.5) Àmbit HABITATGE
9) Habitatge de lloguer a preus més baixos per garantir l’accés a l’habitatge de persones amb ingressos baixos.
El preu elevat de l’habitatge de lloguer al municipi dificulta l’accés a aquest recurs de les persones amb ingressos més baixos. El mercat d’habitatge
turístic agreuja aquesta situació.
Síntesi de propostes recollides segons responsabilitat de cada agent:
Ajuntament o altres Administracions
•
•

•

Ciutadania

L’Ajuntament ha iniciat el contacte amb una entitat per a que
gestioni aquesta problemàtica a través d’un projecte que té com a
objectiu fer créixer l’oferta de lloguer a preus més assequibles.
Existeix una Borsa de lloguer social, creada per la Generalitat i
gestionada pel Consell Comarcal – Oficina de l’habitatge). Aquest
programa facilita el lloguer a preus ajustats (el programa garanteix
al propietari el cobrament lloguer i una assegurança per a
desperfectes) Seria important intermediació amb l’Ajuntament.
Aquesta iniciativa permetria de reduir les dificultats en llogar per
por a destrosses, impagaments, etc..
Programa de mediació (quan hi ha impagaments, desperfectes)
entre propietaris i llogaters
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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 el treball servirà per a donar un impuls a les qüestions
proposades. En aquest sentit es valora positivament l'espai generat de trobada, per valorar i
compartir necessitats de les persones +60 i propostes de millora, així com per conèixer millor la
realitat de la gent gran.
La majoria de participants consideren tres trobades no han estat suficients, i que seria interessant
mantenir l’espai amb certa periodicitat, fent-ne més difusió per tal de que s’ampliï la participació.
Es proposa quedar pròximament amb l’Ajuntament per definir l’espai de trobada. Es demana
suport per a la dinamització. Per altra banda també es demana que es faci una reunió de valoració
dels resultats del procés al cap d’uns mesos per veure com avancen les diferents qüesitons.
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