
+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 2013-2016 del Consell Comarcal de l'Alt Empordà amb 
la col·laboració dels ajuntaments de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, Figueres, 
La Jonquera, Llançà, Roses i Vilafant.

Objectius:. 
1. Obrir un procés de reflexió entorn a les polítiques adreçades a la gent gran de la 
comarca amb la voluntat de revisar el model de polítiques desenvolupades fins al 
moment.
2. 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.
3. 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.

1. Origen i objectius 

+60 Alt Empordà. Propostes per a un envelliment actiu

Equip d’inclusió i atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 
ajuntaments de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, Figueres, La Jonquera, Llançà, 
Roses i Vilafant.

Equip d’inclusió i atenció a la Comunitat del Consell Comarcal de l’Alt Empordà i els 
ajuntaments de Borrassà, Castelló d'Empúries, L'Escala, Figueres, La Jonquera, Llançà, 
Roses i Vilafant.

Àrea de Benestar/Serveis Socials

El procés participatiu es concretà en la realització de 3 tallers de participació en 
cadascun dels municipis que col·laboraven en el seu desplegament. En els tallers es 
treballava de forma continuada amb els mateixos participants amb els objectius de, 
primer, consensuar el diagnòstic sobre  les necessitats de la població +60 en base a la 
recerca Fer-se gran a l'Alt Empordà, i segon, definir els eixos i prioritats de les polítiques 
d'envelliment actiu a nivell local, i propostes concretes d'actuació a desenvolupar.

Paral·lelament +60 Alt Empordà comptava amb el web www.mes60.cat, que disposava 
d'un espai de participació a través del qual les persones +60 de la comarca, que no 
residien en algun dels municipis on es van realitzar el tallers de participació, podien fer 
arribar les seves opinions i propostes en relació a les temàtiques treballades en el procés 
de participació. 
Els resultats del procés participatiu es van recollir en un Informe final que va ser presentat 
en una sessió oberta de retorn en cadascun dels municipis.

Cartells i díptics específics per a cadascun dels municipis.
Web del procés participatiu +60 Alt Empordà  http://mes60.cat/

+60 Alt Empordà s’adreçava al conjunt de ciutadania de més de 60 anys interessada en 
participar en un procés de definició de les polítiques d'envelliment actiu a la comarca. El 
procés també estava obert a la participació de responsables tècnics i polítics dels 
ajuntaments, professionals d'atenció a les persones, proveïdors de serveis a les 
persones més grans i entitats locals.

Al conjunt de municipis van participar 161 persones, de les quals un 66% eren dones i un 
34% homes. Un 63% dels participants tenien menys de 70 anys.

Els resultats del procés participatiu es van recollir en un Informe final que permetia, en 
primer lloc, identificar les prioritats estratègiques de les polítiques d'envelliment actiu a 
nivell local, en segon lloc, proposar línies d'actuació en l'àmbit local d'aquestes 
polítiques, i en tercer lloc, definir possibles eines i formes d'acompanamnent als 
ajuntaments en la implementació de les actuacions aderçades a la població +60. 
Aquests informes es poden consultar al web  http://mes60.cat/espai-doc/ 
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 2. Impulsor del procés de 
participació 

3. Responsable de la dinamització i 
coordinació del procés (ens local o 
empresa/institució externa)

4. Àrees de l’ajuntament implicades

5. Fases i mètodes utilitzats

6. Estratègia de comunicació de 
l’experiència

7. Participants (perfil)

8. Resultats

9. Hi ha hagut avaluació del procés? 
Principals resultats de l’avaluació

10. Pressupost de l’experiència 

http://mes60.cat/espai-doc/
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