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1. Introducció

L'Informe sobre les necessitats de la gent gran i els Casals de l'Alt Empordà neix amb la 

voluntat  d'esdevenir  una  eina  de  coneixement  d'una  realitat  social  concreta  de  la 

comarca.

Tal i com mostren  les dades, que es presenten en els següents capítols, la comarca de 

l'Alt Empordà té un grau d'envelliment semblant al del conjunt del país i en els propers 

anys el percentatge de població major de 65 anys tendirà a créixer, tal i com ho ha fet  

els  darrers  anys.  Per  aquest  motiu  el  treball  per  a  aquest  col·lectiu  de  població 

continuarà sent prioritari per al Consell Comarcal durant els propers anys. Per tal de 

dirigir  millor i  prioritzar  les accions que es duen a  terme sobre aquest col·lectiu és 

imprescindible comptar amb bones eines de coneixement i detecció de necessitats de la 

població de gent gran de la comarca.

La voluntat de conèixer millor la situació de la gent gran que viu a la comarca és fa 

palesa  en  el  treball  que  du  a  terme  el  Consell  Consultiu  de  la  Gent  Gran  de  l'Alt 

Empordà. L'any 2012, en el marc d'aquest espai, es va iniciar un procés de treball que 

pretenia conèixer la situació dels Casals de gent gran de la comarca i la població que viu 

en els municipis en què existeix un Casal que forma part del Consell Consultiu, a través 

d'una ronda de visites individualitzades amb els Casals.

Amb la voluntat de seguir aquesta línia de treball, aprofitant la realització de la Trobada 

de Casals i Associacions de la Gent gran de l'Alt Empordà, que es va celebrar el 22 de 

setembre de 2012, es va realitzar una enquesta als assistents, la qual ha estat la base 

d'aquest treball.

L'informe té tres parts clarament diferenciades. En una primera, s'hi presenten  dades 

descriptives del perfil demogràfic de la població major de 65 anys de l'Alt Empordà, 

comparativament amb les de la resta del país. En la segona, s'hi pot trobar un resum de 

les dades més rellevants que aporta l'enquesta feta a les persones que van participar a la 



Trobada  de  Gent  Gran.  Aquesta  incidia  en  diferents  àmbits  relacionats  amb  la 

participació als  Casals,  la  situació de la  gent  gran als  municipis  de la  comarca i  el 

coneixement i ús dels serveis socials d'atenció primària. Finalment, l'informe conclou 

amb  un  capítol  de  línies  de  treball  futures  que  es  poden  desprendre  dels  resultats 

obtinguts.

2. Metodologia

Aquest informe sobre les necessitats de la Gent gran i els Casals de l'Alt Empordà té 

com a principal objectiu oferir per primera vegada a la comarca i en un únic treball, una 

mirada específica sobre les principals necessitats d'aquest col·lectiu de població.

Aquest treball s'ha realitzat a partir de dues fonts d'informació, en primer lloc, a través 

de dades del Padró habitants, i en segon lloc, a partir de dades provinents d'una enquesta 

realitzada  durant  el  dinar  de  germanor  celebrat  durant  la  VI  Trobada  de  Casals  i 

Associacions de gent gran de l'Alt Empordà a Castelló d'Empúries, el 22 de setembre de 

2012.

En el primer apartat de l'informe s'hi pot trobar una visió panoràmica de la composició 

del col·lectiu de gent gran a l'Alt Empordà. Aquesta, ofereix una breu contextualització 

d'aquest col·lectiu de població a partir de la recollida d'indicadors socio demogràfics 

bàsics des de l'any 2004. 

Pel  que  fa  a  l'enquesta,  es  va  dur  a  terme  sense  definir  prèviament  una  mostra  de 

població representativa del col·lectiu de gent gran. Aquesta es va deixar sobre la taula 

dels assistents al dinar de germanor i es va recollir en el moment de finalitzar l'acte. En 

total es varen recollir 231 enquestes de persones assistents de 27 municipis diferents de 

la comarca. En relació al conjunt d'assistents al dinar (614 persones), les persones que la 

van respondre representen un 37,5% del total.



3. Perfil demogràfic de la gent gran a l'Alt Empordà

L'any 2012 la comarca de l'Alt Empordà tenia una població de 141.517 habitants dels 

quals 50,5% eren homes i el 49,5% dones. Si bé en els darrers anys la distribució per  

sexes de la població altempordanesa no ha variat significativament, el volum total de 

població sí que ha crescut notablement, tal i com es pot observar a la Taula 1. En la  

mateixa línia, la població major de 65 anys també ha experimentat un creixement durant 

els darrers 8 anys.

Taula 1: Evolució de la població total i 
major de 65 anys empadronada a l'Alt Empordà

2004 2008 2012
Població total 112.439 135.413 141.517

> 65 anys 19.681 21.986 23.743
Font: Idescat

El creixement del conjunt de la població de la comarca entre 2004 i 2012 va ser del 

26%, i de la població major de 65 anys del 20,5%, mentre que al conjunt de Catalunya 

la població va créixer només un 11% i la població major de 65 anys un 12%.

Gràfic 1: Evolució de la població total i major 
de 65 anys empadronada a l'Alt Empordà 

       Font: Idescat
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Si s'observa la població major de 65 anys de la comarca, es pot veure que l'any 2012 els 

homes representaven el 45,5% i els dones el 54,5%. Aquesta distribució per sexes no ha 

variat significativament en els darrers anys.

En relació a l'origen de la població major de 65 anys a l'Alt Empordà, l'any 2012 la 

població  amb  nacionalitat  espanyola  continuava  essent  majoritària,  representant  el 

83,5% de tot el col·lectiu de gent gran. 

Gràfic 2: Percentatge de població major de 65 anys segons origen (2012)

            Font: Idescat

No obstant, observant les dades de la Taula 2, es pot percebre com en els darrers anys el 

percentatge de població major  de 65 anys d'origen estranger ha crescut gairebé deu 
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2004. Per contra,  la població procedent de l'Àfrica,  tot  i  créixer,  no ho ha fet  en la 

mateixa proporció que les anteriors.

Taula 2: Evolució del percentatge de població 
major de 65 anys segons origen a l'Alt Empordà

2004 2008 2012
Espanyola 92,63 85,50 83,46
Resta UE 6,00 12,41 13,98
Resta Europa 0,48 0,76 0,85
Àfrica 0,52 0,62 0,89
Amèrica del nord i central 0,09 0,14 0,24
Amèrica del sud 0,26 0,53 0,50
Àsia i Oceania 0,02 0,04 0,08

       Font: Idescat

Pel  que  fa  a  les  taxes  d'envelliment  i  sobre-envelliment1 a  l'Alt  Empordà,  es  pot 

observar com l'any 2012 la primera representava un 16,8%, i  la segona un 2,5%. A 

nivell català aquestes taxes tenen una distribució pràcticament igual a les de la comarca. 

No obstant, si s'observa l'evolució de la taxa de sobre-envelliment es pot veure que en el 

període 2004-2012 aquesta ha crescut el doble al conjunt del país que a l'Alt Empordà. 

Aquesta dada ens indica que la població sobre-envellida a la comarca representa des de 

fa uns anys un volum significatiu del conjunt de població altempordanesa.

Taula 3: Taxa d'envelliment i sobre-envelliment 
a l'Alt Empordà i Catalunya (2012)

Taxa d'envelliment
2004 2008 2012

Alt Empordà 17,50 16,24 16,78

Catalunya 16,92 16,24 17,01

Taxa de sobre-envelliment
2004 2008 2012

Alt Empordà 2,11 2,14 2,47

Catalunya 1,88 2,09 2,50
           Font: Idescat

1La taxa d'envelliment representa el percentatge de població major de 65 anys, i la taxa de sobre-envelliment el 
percentatge de població major de 85 anys.



Si s'observa la distribució de la taxa d'envelliment a nivell municipal, trobem que hi ha 

15  municipis  que  tenen  un percentatge  de  població  major  de  65  anys  inferior  a  la 

mitjana comarcal (16,8%). Aquests municipis es concentren principalment a la zona sud 

del sistema urbà de Figueres, i a La Jonquera, Albanyà, Sant Pere Pescador i Torroella 

de Fluvià. Cal destacar que tot i ser pocs municipis, concentren el 60% de població de la 

comarca. Si s'observa el Gràfic 3, es pot comprovar com les zones més envellides de la 

comarca  es  troben  als  municipis  de  la  vessant  sud  de  l'Albera,  i  les  Salines,  que 

majoritàriament presenten taxes d'envelliment superiors al 20%. 

Gràfic 3: Taxa d'envelliment segons municipi (2012)

Font: Idescat

Un altre indicador que ens aporta informació sobre el grau d'envelliment de la població 

a la comarca, és la taxa de dependència. Aquest posa en relació el volum de població 

que pot ser dependent (menors de 15 i majors de 65 anys), amb la població activa (15-

65 anys). L'any 2012 la taxa de dependència de l'Alt Empordà era del 49%, mentre que 



a Catalunya aquesta era lleugerament inferior (48,5%). Tant la taxa comarcal com la 

catalana, han crescut en una mateixa proporció els darrers 8 anys, fet que sembla indicar 

la tendència a l'envelliment de la població d'ambdós territoris.

Finalment, a nivell de contextualització del col·lectius de gent gran a la comarca, es pot 

destacar  que  l'any  2012 del  total  de  casos  atesos  des  dels  serveis  socials  d'atenció 

primària del Consell Comarcal que vivien en llars unifamiliars, un 86% tenien més de 

65 anys, i un 31% més de 85 anys.

4. L'enquesta de necessitats de la gent gran i els Casals de l'Alt Empordà

A continuació es  presenten  els  principals  resultats  obtinguts  de l'enquesta  realitzada 

durant la Trobada de Casals i Associacions de Gent Gran de l'Alt Empordà, el 22 de 

setembre de 2012. Els resultats  que trobem a continuació estan organitzats  ens cinc 

blocs, segons la temàtica que tractaven. Aquests s'han estructurat a partir de l'enquesta, 

que podeu trobar en l'annex 1.

En  primer  lloc,  si  es  té  en  compte  el  perfil  de  les  persones  que  varen  respondre 

l'enquesta, es pot copsar que ho van fer 231 persones, de les quals un 63% eren dones i 

el 27% restant homes. En aquest sentit, s'observa una desviació significativa (+/- 8%) 

entre la distribució de població per sexe major de 65 anys a l'Alt Empordà i la que ha 

respost l'enquesta. 

Pel que fa a l'edat dels enquestats, cal destacar que gairebé el 53% tenien entre 70 i 79 

anys,  i  només el  5,6% tenien menys de 65 anys.  Pel que fa als  majors de 85 anys, 

s'observa que únicament representaven el 7% de les persones enquestades. En general, 

es pot dir que una gran majoria dels enquestats era població força envellida, i que per 

contra no es va poder recollir l'opinió dels grups de població més jove.



Gràfic 4: Persones enquestades segons edat (%)

  

                            Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

Finalment, en relació a aquest bloc més descriptiu, es pot destacar que gairebé un 20% 

del enquestats procedien del municipi de Figueres, un 7,8% de Vilafant i de Castelló 

d'Empúries cadascun, i un 6% de Llers i Vilabertran, en cada cas. Cal destacar que en un 

8,7% de  les  enquestes  recollides  no hi  consta  el  municipi  de residència.  A la  taula 

següent  es  pot  observar  la  distribució  dels  enquestats  segons  el  seu  municipi  de 

residència:

Taula 4: Persones enquestades segons municipi de residència (%)
 

Total %
Figueres 45 21,33

Castelló d'Empúries 18 8,53

Vilafant 18 8,53

Llers 14 6,64

Vilabertran 14 6,64

Llançà 13 6,16

Torroella de Fluvià 10 4,74

Vila-sacra 9 4,27

Roses 8 3,79

Garriguella 7 3,32

Lladó 7 3,32

Sant Climent Sescebes 7 3,32

La Jonquera 6 2,84

Vilajuïga 6 2,84
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Mollet de Peralada 5 2,37

Rabós 5 2,37

Espolla 3 1,42

Msarac 3 1,42

Vilamalla 3 1,42

Palau-saverdera 2 0,95

Peralada 2 0,95

Vilamaniscle 2 0,95

Cabanes 1 0,47

Cantallops 1 0,47

Fortià 1 0,47

Port de la Selva 1 0,47

NC 20 9,48
             Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

Un dels  aspectes  sobre el  que l'enquesta  incidia  era  el  nivell  de participació en els 

Casals  de  Gent  Gran.  En relació  a  aquesta  qüestió  els  resultats  mostren  que  de les 

persones que varen respondre aquesta pregunta (167), un 72,3% assistien habitualment 

al Casal, mentre que un 27,7% no ho feien. Entre les persones que assisteixen amb certa 

regularitat  cal  destacar  que un 65% són dones  i  un 35% homes.  Per  contra,  es pot 

observar que entre les persones que no ho fan el volum de dones és superior, 58%, i el 

d'homes inferior, 42%.

Taula 5: Percentatge de participació al Casal segons sexe

Home Dona
Sí 34,73 65,27

No 41,67 58,33
            Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran

               i Casals de l'Alt Empordà (2012)

Si  ens  fixem  en  els  motius  pels  quals  les  persones  enquestades  van  al  Casal 

habitualment es pot observar que un 42% hi assisteix perquè les activitats que s'hi fan 

són del seu interès. Un mateix percentatge respon que hi assisteix perquè el Casal és un 

punt de trobada amb amics i familiars. Finalment un 6% va respondre que hi va per 

altres motius i un 10% no va contestar aquesta qüestió. Si considerem la variable sexe, 

no trobem diferències significatives entre els motius d'assistència al Casal entre homes i 



dones, ja que els dos ho fan en percentatges similars als de la distribució per sexe de 

persones que van respondre l'enquesta.

En relació als motius d'assistència al Casal, es varen recollir 9 respostes a la pregunta 

oberta  sobre  els  altres  motius.  Cal  destacar  que  gairebé  totes  les  respostes  donades 

tenien a  veure amb les  altres  dues  respostes  previstes  en aquesta  pregunta (punt  de 

trobada; interès en les activitats). Les respostes obertes que no tenien a veure amb les 

altres dues respostes feien referència a l'assistència al Casal pel fet de tenir un càrrec de 

responsabilitat a la Junta directiva de l'entitat. 

Si s'observen els motius d'assistència al Casal en relació l'edat dels enquestats, es pot 

destacar que les franges d'edat menors de 70 anys tenen un major interès en les activitats 

que es duen a terme al Casal. Al voltant del 30% dels enquestats menors de 70 anys 

manifesten que assisteixen al Casal per l'interès en les activitats que s'hi fan. Per contra, 

entre els majors de 70 anys pesa més l'interès en l'aspecte més relacional i de trobada 

del Casal.

Taula 6: Motius d'assistència al Casal segons edat (%)

Punt de trobada Interès activitats
< 65 3,33 6,38

65-69 10,00 22,34

70-74 24,44 21,28

75-79 34,44 31,91

80-84 18,89 11,70

85-89 6,67 6,38

> 90 2,22 0,00
          Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

En  definitiva,  les  respostes  sobre  els  motius  d'assistència  al  Casal  indiquen  la 

referencialitat  dels  Casals  en  els  municipis,  com  a  espais  de  trobada  i  intercanvi, 

especialment per aquelles franges d'edat més elevades. 



Les  persones  enquestades  que  no  van  habitualment  al  Casal,  manifestaven  que  els 

principals  motius  pels  quals  no  ho  fan  eren,  en  primer  lloc,  perquè  ja  realitzaven 

activitats  en  altres  espais  (40%),  per  manca de costum d'anar-hi  (21%),  i  finalment 

perquè dedicaven temps a la cura i el suport a la família (18%). La resta de respostes 

plantejades (no m'agrada; no hi estic còmode; no em trobo bé de salut; el Casal està 

lluny de casa)  obtenien, en general, uns resultats poc significatius.

Taula 7: Motius de no assistència al Casal per sexe (%)

Home Dona
No m'agrada 7,69 2,38

No hi estic cómode 7,69 2,38

Faig altres activitats fora 46,15 35,71

El Casal és lluny 7,69 9,52

No em trobo bé salut 0,00 7,14

No tinc costum d'anar-hi 15,38 23,81

No tinc temps perquè ajudo família 15,38 19,05
     Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

Si s'observen els motius de no participació en el Casal segons sexe dels enquestats, s'ha 

de destacar que  els homes addueixen en un 46% dels casos a la realització d'activitats 

fora del Casal, i en menor mesura (15%) a la manca de temps pel suport a la família. 

Entre les dones s'observa que els percentatges de les respostes, “no tinc costum d'anar-

hi” i “manca de temps”, són lleugerament superiors a la mitjana de respostes.

Finalment,  en relació a aquesta pregunta,  si es té en compte la variable edat es pot 

observar que entre entre els grups de menys edat (< 70 anys) en un 47% dels casos no 

s'assisteix al Casal perquè es fan altres activitats fora. En aquesta franja d'edat també 

s'ha de destacar que casi un 30% dels enquestats menors de 65 anys no van al Casal per 

manca de temps per l'atenció i el suport a la família. Pel que fa als majors de 70 anys,  

també un percentatge força significatiu (43%) fan altres activitats fora del Casal. Pel que 

fa a la manca de temps per atenció a la família, destacar que a mesura que avança l'edat 

el percentatge d'aquesta resposta és inferior, situant-se en el majors de 80 anys en el 9%. 

Entre aquest col·lectiu, s'observa que en un 33% dels enquestats addueixen motius de 

salut.



Un tercer àmbit en què l'enquesta centrava l'atenció era el de la gestió del Casal. En 

relació a la participació a la Junta directiva dels Casals, només un 30% dels enquestats 

manifestava que en formava part, d'aquests un 56% eren dones i un 44% homes. Si es té 

en compte l'edat dels enquestats que formen part de la Junta directiva, s'observa que en 

el 32% dels casos tenen entre 70 i 74 anys, sent aquesta franja d'edat la més nombrosa.

Gràfic 5: Edat dels membres de la Junta del Casal (%)

        Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

Davant la pregunta “Quines considera que són les 3 principals dificultats de gestió del 

seu Casal?”, els enquestats membres de la Junta directiva, van respondre en un 30% dels 

casos  que  eren  els  recursos  econòmics  insuficients,  i  en  menor  mesura  la  manca 

d'assistència  a  les  activitats  (22%).  Cal  destacar  que  un  35% de  les  respostes  feia 

referència a problemàtiques relacionades amb l'equipament del Casal i el mal estat dels 

espais.

Finalment  en  relació  a  aquest  bloc  de  l'enquesta,  es  demanava  que  es  proposessin 

activitats que no es duien a terme habitualment en el Casal  i que es voldria que es fessin 

en el futur. A la Taula 8 s'hi recullen sintèticament els resultats obtinguts en aquesta 

pregunta:
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Taula 8: Principals activitats que es troben a faltar al Casal (%)  

Activitat Núm. respostes %
Conferències, audiovisuals, d'interès per la gent gran 12 24,49

Tallers de manualitats gratuïts 6 12,24

Estudiar 1 2,04

Tallers de memòria i gimnàstica 12 24,49

Tallers de risoterapia 1 2,04

Cursos de cuina 1 2,04

Cursos d'informàtica i internet 3 6,12

Conferències sobre salut 6 12,24

Jugar a cartes 2 4,08

Ballar 4 8,16

Menjador domiciliari 1 2,04
         Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

En  quart  lloc,  l'enquesta  també  recollida  la  percepció  sobre  les  principals 

problemàtiques de la gent gran als municipis de la comarca. En relació a aquesta qüestió 

gairebé un 30% dels enquestats destaca que la principal problemàtica són els recursos 

econòmics insuficients, i  entre els que fan referència a aquesta qüestió, un 58% són 

dones. Les  altres dues qüestions que els enquestats destaquen per sobre de la resta són 

les problemàtiques relacionades amb la desinformació sobre els serveis públics i privats 

(12,6%) i les dificultats de mobilitat (11,7%). Relacionada amb aquesta darrera qüestió, 

també es poden destacar  les  dificultats  d'accés  als  serveis bàsics,  que un 9,5% dels 

enquestats manifesta com una de les problemàtiques principals de la gent gran al seu 

municipi.



Gràfic 6: Principals problemàtiques de la gent gran als municipis (%)

                    Font: Enquesta de necessitats de Gent Gran i Casals de l'Alt Empordà (2012)

Finalment, el darrer bloc de l'enquesta demanava als enquestats sobre el coneixement i 

ús  dels  serveis  socials  d'atenció  primària.  Pel  que  fa  al  nivell  de  coneixement  dels 

serveis  socials  cal  destacar  que  un 73% dels  enquestats  responien  afirmativament  a 

aquesta qüestió, i només en un 19% dels casos la resposta era negativa. En relació a l'ús 

dels serveis socials bàsics, només un 36% dels enquestats va respondre afirmativament, 

mentre que un 53% va manifestar que no en feia ús.

5. Possibles línies de treball futures

Tal i com ens indiquen els principals resultats exposats en aquest informe les persones 

grans de la comarca viuen una realitat canviant, que durant els propers anys es probable 

que provoqui la transformació d'aquest grup d'edat, així com dels seus espais de trobada 

i el conjunt de recursos públics i privats adreçats a cobrir les seves necessitats.

En primer lloc, s'ha de fer referència al creixement significatiu que en els darrers anys 

ha tingut el grup de població de majors de 65 anys a la comarca, i que els principals 
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predictors demogràfics indiquen que, en el futur, aquest grup d'edat continuarà creixent 

tan en termes absoluts com relatius.

En segon lloc, s'han de tenir en compte els canvis produïts dins el propi col·lectiu de la 

gent gran, que especialment en els darrers anys està creixent amb perfils de població 

més joves i trajectòries vitals qualitativament diferents als dels grups de població més 

envellits. En aquest sentit, s'ha de destacar que les fronteres d'edat són molt dinàmiques, 

i que les generacions que estan envellint són cada vegada més actives2. En definitiva, 

cada cop més ens trobarem amb una major diversitat de persones grans, amb diferents 

interessos, ritmes vitals i necessitats.

En aquest context de canvi, el Consell Comarcal de l'Alt Empordà considera pertinent 

iniciar en el marc del Consell Consultiu de la Gent Gran un procés de reflexió sobre el 

futur dels Casals de Gent Gran, en particular, i més àmpliament sobre les necessitats i 

transformació de la població més gran de la comarca. La situació expressada en aquest 

informe fa necessari repensar conjuntament els recursos que es destinen a aquest grup 

de població per tal de poder d'adaptar-los a la seva diversitat. Aquest procés de treball, 

també ha de ser una eina útil per als Casals de Gent Gran a l'hora de definir les seves 

prioritats, els seu funcionament, així com les principals activitats que du a terme. 

2 60% de les persones grans que es jubilen inicien activitats. IMSERSO, Encuesta Personas Mayores, 2010
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Annex 1

Qüestionari de necessitats de la 
Gent gran i els Casals de l'Alt Empordà

Des del  Consell  Comarcal  de  l’Alt  Empordà  volem conèixer  millor  quines  són  les 
necessitats dels Casals de la gent gran de la comarca, així com del col·lectiu de gent 
gran dels diferents municipis.  Ens podria ajudar contestant  aquest breu qüestionari 
totalment anònim? (seran màxim 5 minuts). Moltes gràcies!

0. Dades bàsiques

Sexe       Home                      Dona     
Any de naixement
Municipi de residència
Principal  activitat  laboral 
durant la seva vida

1. Vostè va habitualment a un Casal de gent gran?

Sí >> Respongui directament la pregunta 2
No >> Respongui directament la pregunta 3

2. Per quin motiu va al Casal?

És el punt de trobada amb amics, familiars, etc.
M'interessen les activitats que s'hi fan
Altres _____________________________________________

3.  Per quin motiu no va al Casal?

No m'agrada
No hi estic còmode
Ja faig altres activitats fora del Casal
El Casal està massa lluny de casa
No em trobo bé de salut
No tinc costum d'anar-hi
No tinc temps perquè ajudo a la família (néts, fills, etc.)

4. Forma part de la Junta directiva del Casal?

Sí >> Respongui directament la pregunta 5
No >> Respongui directament la pregunta 6

5.  Quines considera que són les tres principals dificultats de gestió del seu Casal?



El Casal té espais inadequats per a les activitats
El Casal no està ben equipat
Els recursos econòmics són insuficients
La gent del poble no va a les activitats
Les activitats no són interessants
Altres. Quines?______________________________________

6. Quines activitats per a gent gran, que actualment no es fan, voldria que es fessin al 
seu municipi?
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________
_____________________________________________________________

7. Segons vostè quines són les tres principals problemàtiques de la gent gran al  seu 
municipi?

Dificultat d'accés a serveis bàsics (metge, atenció 
domiciliària, etc.)

Habitatge poc adequat
Suport a la família
Manteniment de la llar
Recursos econòmics insuficients
Desinformació sobre els serveis públics/privats
Salut
Dificultats de mobilitat
Dificultat per contactar amb altres persones
Altres. Quina?_______________________________________

8. Coneix els Serveis socials del seu municipi?

Sí
No

9. Utilitza els Serveis socials?

Sí
No

GRÀCIES PER LA VOSTRA COL·LABORACIÓ


