Retorn Sessió 1 – Roses
Data: 14/11/2016
17 persones assistents
Nota resum del taller
Una vintena de persones de més de 60 anys han participat aquest dilluns 14 de novembre en
el procés participatiu "+60Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu", convocades
per l'Ajuntament de Roses i el Consell Comarcal.
Entre converses i reflexions ordenades pels facilitadors, han sorgit i s'han subratllat un seguit
de necessitats que aquest col·lectiu té. Les tres més compartides i prioritzades han estat,
primer, la de millorar l’atenció prestada pels serveis de salut (reducció llistes d’espera
d’especialistes, etc.), segon, la necessitat de garantir uns ingressos mínimes per a les
persones més grans del municipi, i en tercer lloc la necessitat de millorar l’acompanyament a
les persones grans, especialment quan aquestes pateixen situacions de malaltia.
L'ambient ha estat acollidor, fomentant la coneixença entre els i les assistents, els quals
s'han disposat a seguir les properes dos activitats del projecte. En aquests propers tallers es
buscaran estratègies i accions concretes per resoldre aquestes necessitats entre tots els
agents del territori (Ajuntament, Consell Comarcal, Entitats, i també entre els veïns i veïnes).
Aquestes trobades tindran lloc els propers dilluns 21 i 28 de novembre de 16 a 18, sempre a
Ca l’Anita (Pl. Sant Pere, 1).
Si tens ganes de contribuir en definir quines polítiques i iniciatives locals calen per un
envelliment actiu i digne, no et perdis les properes trobes! Inscriu-te a través de la web
www.mes60.cat, o a les Oficines de Benestar social de l’Ajuntament.
Necessitats consensuades com a més importants a donar resposta per la gent més
gran de 60 anys del municipi (no estan ordenades per prioritat entre elles)
SALUT
•

Necessitat de reduir l'espera pels especialistes. Necessitat de seguiment de
problemes de salut. Fomentar activitats que contribueixin a la salut física i
psíquica
Priorització en vots: 13

INGRESSOS ECONÒMICS
• Necessitat d'augmentar les pensions perquè hi ha dificultat de cobrir les
despeses i arribar a final de mes. Hi ha por a la desaparició o disminució de les
pensions.
Priorització en vots:11
COMUNITAT
• Necessitat de companyia a les persones soles, necessitats afectives i suport
en casos de malaltia. I més interacció entre persones joves i grans. Necessitat
d'acompanyament i transport per a persones malaltes i/o amb cert grau de
dependència, i en el cas específic de malalts oncològics.
Priorització en vots:8
TEMPS LLIURE: FORMACIÓ, ESPORT, CULTURA...
• Necessitat de més cursos de formació en tres àmbits:
▪ Cultura: cultura general, història, sociologia, política
▪ Noves tecnologies, sobretot telefonia mòbil
▪ Activitats lúdiques i tallers. Idees específiques: horts compartits i activitats
motivadores d'un dia (excursions, sortides...)
•

A més a més, necessitat d'adaptar els horaris d'activitats culturals (teatre,
cinema, xerrades...) a la gent gran
Priorització en vots: 8

MOBILITAT
• Necessitat de millorar el transport públic, en dos sentits:
• Transport interurbà, per sortir de Roses cap a Figueres i Girona (es tarda dues
hores per anar a Girona): millorar/adaptar horaris, millorar la rapidesa i la neteja
dels vehicles.
• Transport intraurbà, per millorar la mobilitat de les persones que viuen fora del nucli
urbà.
Priorització en vots:4
ESPAIS DE RELACIÓ/ EQUIPAMENTS
•

Necessitat de més activitats i participació al casal de baix (Casal del
Pescador). Poca interacció entre els dos casals (del Pescador i del Mar).
Priorització en vots: 2

MOBILITAT
• Necessitat d'arreglar
clavegueram.
Priorització en vots: 1
•
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Necessitat de regular el trànsit sobretot en els passeigs i també alguns
carrers estrets: motos i cotxes que superen la velocitat permesa.
Priorització en vots: 1

Altres necessitats compartides
•
•
•
•
•

Afavorir l'autonomia
Millorar l'accés a la piscina per tu mateix/a
Gossos: hi ha moltes defecacions a la platja, borden molt i falta control perquè cada
vegada n'hi ha més.
Necessitat de resolució de problemes sobre noves tecnologies. Proposta concreta: un
espai on poder demanar assessorament davant d'un problema concret.
Accés a internet gratuït a tot el municipi.

Altres comentaris
•
•

Una persona ha comentat dificultats a la junta directiva del Casal del Pescador, i que
havia dimitit del seu càrrec per aquest motiu.
Associacions de jubilats com a recurs per donar resposta a algunes necessitats

