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Una expe-

lajgenr 
na zona rurar 

Jaume Angelats - Cristina Franco 
Pilar Monreal - Antón! Viiá 

El fenomen del progressiu envelliment de la poblado, a 
causa sobretot de rallargament de l'esperanga de vida i la 
baixa natalitat. fa que algunes de les principáis preocupa-
clons de les famílies. de les entitats cíviques i de les auto-
ritats publiques estiguin relacionades amb les condicions 
de vida de la gent gran. Aquesta preocupado es justifica, 
a mes, per la necessitat de reconéixer la molta i bona 
feina feta per una generado que ha viscut temps diffcils i 
ha Iluitat per salvaguardar la nostra cultura i per millorar 
les condicions economiques i socials del país. 

Amb el procés d'envelliment es produeixen canvis subs
tanciáis en l'oferta d'atencions formáis (servéis socials i ser-
veis sanitaris) i informáis (familia, veíns, xarxa social imme-
diata), que han originat un increment de les investigadons 
en aquest camp, per tal de poder conéixer i descriure millor 
les necessitats d'atenció a les persones grans. Aquests 
estudis posen de relleu com el sector informal, especial-
ment la familia, continua sent el principal proveídor d'aten-
dó a aquest col-lectiu, espedalment quan perden l'autono-
mia. També han analitzat el perfil de la persona cuidadora, 
que quasi sempre és dona, també d'avangada edat i mes-
tressa de casa, i han qüestionat rexisténcia futura 
d'aquests curadors i del model de familia que els sustenta. 
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D'altra banda, els costos de l'atenció al grup de persones 
grans. espedalment de les dependents, constitueix avui una 
de les qüestions economiques dau de les polítiques sodals 
deis paisos del nostre entorn. Les respostes han estat diver
ses, des de les de tipus solidari, a través de la seguretat 
social, com Alemanya, o les que han carregat mes els cos
tos sobre el mateix individu i les famílies. En tot cas, estem 
immersos en un debat per a la recerca de solucions que 
assegurin el benestar d'aquest col-lectiu, que cada cop más 
passa peí seu manteniment dins la comunitat. 

El pía pilot de Garrlguella, 
Rabos d'Empordá i Vilamaniscle 

Els servéis socials i els sanitaris generalment prioritzen 
la utilització de servéis que donen resposta ais casos mes 
perempíoris. D'altra banda, els servéis oferts encara están 
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massa definits pels professionals i els técnics, que preñen 
en compte solament alguns deis aspectes de l'atenció 
(sobretot els mes greus i els aspectes mes medicalitzats), 
mentre que les atencions quotidianes continúen situades 
en un ámbit mes privat (familia). Tanmateix, aquests últtms 
anys s'aprecia una tendencia creixent cap a la diversifica-
ció deis servéis i es planteja la idea de flexibilttzar l'oferta 
per tal que aquesta es pugui adaptar a les necessitats i 
desigs concrets de cada cas. Per a aixó. es potencien els 
programes de suport a la familia i al cuidador, Tatenció 
domiciliaria, els centres de dia i altres equipaments inter-
medis i polivalents. és a dir, aquells que permeten que la 
persona continuí en el seu entorn. Al mateix temps, per ais 
casos mes extrems s'han creat programes sociosanitaris 
específics de suport a processos termináis que viuen les 
persones grans i els seus familiars. 

Els principáis punts negatius que detecten els treballs 
realitzats sobre la situació actual de l'atenció a la gent gran 
son la insuficiencia de recursos, la inadequació de molts 
d'aquests recursos, i la manca de coordinació deis existents. 

La investigació-acció que presentem s'adrega a fer 
front ais aspectes esmentats en una zona rural de l'AIt 
Empordá amb pocs recursos propers, on el model urbá 
d'atenció no encaixa i on no hi ha Instruments de coordina
ció. El projecte va néixer de la mateixa comunitat, a través 
del Consell Pastoral Interparroquial de les parroquies de 
Garriguella, Rabos d'Empordá i Vilamaniscle i deis ajunta-

ments deis esmentats municipis, que, preocupats per la 
situació de la gent gran, volien conéixer la reaütat en qué 
es trobaven per tal d'introduir canvis en la situació que 
milloressin la seva qualitat de vida. A aquest interés s"bi va 
sumar la voluntat del Consell Comarcal de TAIt Empordá i 
del Departament de Benestar Social de la Generalitat de 
Catalunya, a través de la seva delegado de Girona, ja que 
el pía els permetia experimentar un model d'atenció a la 
gent gran pensat des del territori per fer front a les necessi
tats d'uns petits municipis rurals. 

Com es va elaborar el pía? 

Es va optar per una metodología participativa i qualita-
tiva. propia de la planificado estratégica, que fa impresdn-
dible la implicació. des de l'inici, de tots els agents. A partir 
d'un seguit de reunions amb els esmentats promotors del 
projecte(i) es va aprovar un pía d'actuació. Aquest fixa 
com a objectius principáis identificar i definir conjuntament 
les necessitats de la gent gran i llurs families i els recursos 
disponibles (personáis, familiars. socials, d'habitatge, 
económics), consensuar les estratégies i les actuacions a 
portar a terme per cobrir les necessitats detectades, elabo
rar programes d'actuació i determinar les entitats implica
dos en l'execució. el finangament, el seguiment i l'avalua-
ció deis programes definits. La participado deis pobles es 
va concretar de diverses maneres, des d'entrevistes i tro-
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bades amb la gent gran i les seves famílies fins a la convo
catoria d'assemblees en els tres municipis per tal de detec
tar i consensuar les necessitats. així com les estratégies i 
nnesures a emprendre, Per mitjá de quatre fulls informa-
tius, repartits periódicament a totes les cases deis pobles, 
es mantingué degudament Informada la poblado sobre el 
desenvolupament del procés endegat. 

L'estudi es va encarregar a un equip de la Universitat 
de Girona(2). Primerament, es va fer la detecció de les 
necessitats i la llista deis recursos per a la gent gran deis 
tres municipis, juntament amb un estudi sociodemográfic. A 
continuado, es va fer una análisi de l'entorn i s'elaborá con-

sensuadament un DAFO, que recollia els punts forts i els 
febles, aixf com les oportunitats i les amenaces. Després es 
determinaren conjuntament les estratégies a seguir, es con
cretaren les línies d'actuació i els programes, En aquests 
moments el pía es troba en fase d'implementació. 

Característiques del terr i tori 

Les dades sododemográfiques analitzades i les apor-
tacions ciutadanes recaptades permeten confeccionar un 
conjunt de punts definidors de l'entorn d'aquests petits 
munidpis: 

Quadre 1 Quadre 2 

Principáis fases de ¡a recerca 

Análisi de la situado: 

El context de l'atendó a la gent gran, el maro 

legal i institucional, els aspectes demográfics i els 

factors generadors de necessitats, el balang de recur

sos, el finangament deis servéis i activitats i ta partici

pado cívica en servéis socials-

Necessitats/ Propostes: 

Identificado de les necessitats de la gent gran 

per municipis, les necessitats globals de la zona i les 

pro postes d'actuació. 

DAFO: 

-Punts forts 

-Punts febles 

-Oportunitats 

-Amenaces 

Conclusicns generáis: 

Del diagnóstic. 

Determinado d'estratégies: 

L'objectiu global, els prlncipis rectors 1 les línies 
básiques. 

Establimentde programes: 

-Generáis i específics 

-Cronograma de les actuacions. 

Gestió, seguiment I avaluado del pía: 

Organ coordinador de seguiment i avaluado, órgan 
técnic, órgan assessor i gestió de programes. 

a 
Caracíen'sííQijes genera/s 
cíe /a poblado ¡ territori 

Total de poblado (1999) 

Densitat de poblado 
(hab. 1996/km') 

Superficie en km^ 

Font: Idescat. 

CJ 

687 

31 

21.00 

> 

120 

2,3 

45.00 

Cd 

148 

3 

5.40 

Quadre 3 

Distribució de ¡a pobiació 
deis tres municipis 
segons els trams d'edat 

Rabos 
Vilamanisde 
Garriguella 

24,9 
22,5 
32 

46,6 
45,2 
44,6 

28,2 
31,9 
23,1 

infants 
i Joves 

adults 
madurs 

gent gran + 
gran amb fisc 
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Sea ¡le ¡a Fundado 
a la casa de l'emiiiá 

- Baixa densftat i envelliment de la població, que es troba 
disseminada, amb una xarxa de comunicació difícil, a causa 
especia Iment de l'escassetat de transport públic. 

- Capital comarcal potent, que aplega la majoria de la 
població i concentra Toferta de servéis. 

- Economía basada en el sector agrícola i ramader, 
pero amb un creixement del sector terciari. 

- Població acostumada a solucionar-se els proble
mas, a ajudar-se i a mantenir un bon veinatge. 

- Dificultats d'accés a la Informado i a la formació 
especia I itzada. 

- La proximitat dificulta la prestado de determinats 
servéis i tractaments, a causa de la impossibilitat de man
tenir í'anonlmat. 

- Recursos insuficients, que exigeixen la realització 
de desplagaments per rebre determinats servéis. 

- Tipus i estándards de servéis i prestacions inade-
quats, ja que están pensats per a zonas urbanes i no 
s'ajusten a la realitat d'aquests territoris. 

- Manca d'estudis i investigacions sobre la realitat 
social d'aquestes árees i abséncia de programes pilot per 
fer front a les necessitats peculiars d'aquests territoris. 

- Escassetat de professionals i alts nivells de rotació 
de personal deis servéis. 

- Allunyament deis centres de decisió. a causa de les 
tendéncies centralistes d'organització, que dificulten la trans-
missió de les seves opinions i el coneixement de la realitat. 

- Abséncia de xarxes d'intercanvi d'informació i 
d'experiéncies. 

El pia pilot d'actuacló per a la gent gran 

En aquest apartat s'exposa l'objectiu global, els prlnci-
pis rectors i les linios d'actuacló del pía. 

Com a objectiu global es marca que la gent gran 
pogués romandre en el seu entorn sociofamiliar de forma 
segura, acompanyada, protegida i amb una bona qualitat 
de vida. Per aconseguir aquest objectiu. es trobá conve-
nient establir un dispositiu comunitari de referencia, 
d'informació i de coordinado d"una xarxa global de ser-
veis, ajuts i actuacions diversificats i flexibles. 

Els principis rectors del pía es concretaren en: 
- Dignitat i respecte 
- Independencia/autonomía. 
- Autorealització. 
- Participado. 

- Atendóassistencial. 
- Atendó persona I itzada/dret a escollir. 
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Quadre 4 Análisi DAFO/SWOT 

Punts forts 

— Població forga cohesionada. 
— Elevada taxa d'activital. 
— Baixos nivells d'atur. 
— Important paper del sector informal (família-dona, 

veins, amics, etc.) en l'atenció a la geni gran. 
— Bon nivel] de solidaritat i ajuda mutua. 
— Baix nivell d'analfabetisme. 
— Els joves i moltes persones que varen marxar conti

núen vinculats ais pobles. 
— Projecte de desenvolupament rural. 
— Creado de Tarea básica de salut a Petalada. 
— Iniciativa social del pía pilot i implicació de les autori-

tals publiques (ajuntaments, Consell Comarcal, 
Generalitat) i de la Universitat. 

— Interés cívic i actitud col-laboradora de la població en 
el pía pilot. 

— Riquesa de l'entorn natural i patrimonial. 
— Situació geográfica {Pare Natural de l'Albera i proximi-

tataFranga). 

Oportunttats 

— Establir i executar un pía consensuat per les autoh-
tats i agents socials del territori i amb una forta impli
cació cívica. 

— Crear una xarxa de servéis innovadora de proximitat i 
solidaria que permeti a la gent gran romandre al seu 
entorn. 

-Establir una nova forma de gestió, flexible i participati-
va, que permeti optimitzar recursos i crear sinergies. 

— Aprofitar la solidaritat i tradició d'ajuda mutua per 
dissenyar accions d'ajut a la gent gran. 

— Permetre el retorn de veíns que varen haver de mar
xar a treballarfora. 

— Incorporado de la gent jove en els projectes. 
— Potenciar la continuítat de les explotacions agráries, 

la implantado de nous conreus, noves activltats i tec-
nologies, i possibilitar aixi la creació d'ocupació. 

— Relació i intercanvi amb pobles propers de Franga. 

Punts febles 

— Poc creixement de la població i progressiu envelli-

ment 

— Manca d'un bon sistema de transport i comunicado. 

— Insuficiencia d'informació i inadequació de les for

mes de l'atenció. 

— Escassetat de servéis i professionals al territori, poca 

coordinado i manca de permanencia, inseguretat en 

casos d'urgéncia. 

— Poca atenció ais cuidadors de gent gran. 

— Elevat nombre de persones que viuen soles, especial-

ment gent gran. 

— Balx nivell educatiu de la gent gran. 

— Habltatges: déficits d'equipament (aigua calenta, 

dutxa i teléfon) i mala conservado I dificultat d'accés 

ais domicilis. 

— Urbanismo: problemes d'accessibilitat 

— Escassa participado de la gent gran en la vida del 

poblé. 

— Centres cívics socials: diferencies per pobles. Manca 

d'un punt de referencia, de trobada i d'acollida. 

— Frágil sostenibilitat económica. 

— Els joves han de marxar. 

-Segona residencia i inicl d'immigració (comunitaria I 

extra comunitaria). 

— Manca d'esperanga en el futur deis pobles. 

Amenaces 

— Marxa de la gent gran a causa de la inseguretat i la 

solitud. Risc de despoblament, 

— Manca d'inversions publiques. 

— Cíaudicació familiar per manca de suport. 

-D i f i cu l ta ts en la implantació del pía per manca 

d'informacid, participado o transport. 

— Impossibilitat de continuar a casa a causa de l'estat 

de l'habitatge o de les barreres arquitectóniques de 

l'entorn. 
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Les línies i els programes d'actuació que s'aprovaren 
son els que es relacionen a continuació: 

1. Ser un óispositiu potent de referencia. S'acordá la crea-
ció d'una fundado, Testabliment d'un catáleg de servéis 
i l'estudi de Telaboració de programes de coordinació de 
la xarxa de servéis, d'ajuts ¡ d'actuacions, d'informactó i 
comunicació, així com d'un pía económic i financer de 
gestió. A mes, es proposá la creació d'un observatori de 
detecció i seguiment. un programa de finestreta única 
d'informació i de gestió i un banc d'ajudes técniques, 
portal d'apropar els servéis socials a la gent gran. 

2. Per una vida digna i autónoma. Per aconseguir 
aquest propósit s'acordá garantir un mfnim vital, fer 
deduccions i exempcions fiscals, arranjar les llars i 
aconseguir ajudes técniques, així com informar la 
gent gran sobre com millorar la seva qualitat de vida 
mitjanganl equipaments básics -aigua calenta, 
calefacció, teléfon o determinats servéis- i sobre la 
necessitat que coMabori en el seu fínangament. En 
totes aqüestes actuacions, cal respectar els valors 
transcendents de la gent gran. 

3. Cap a un envelliment saludable i act/u. Es proposá 
crear un programa d'educació per a la salut, un pro-
tocol de coordinació amb el CAP, un programa 
d'urgéncies, i uns altres d'atenció domiciliaria soclo-
sanitária i de nutricio i higiene. 

4. Garantir un lloc de vida en el seu entorn. Es preveié 
un programa d'arranjament d'habitatges, la poten
ciado d'habitatges compartits I de la xarxa d'habi
tatges tutelats. el programa d'atenció domiciliaria 
integral i la realització d'un estudi sobre possibili-
tats de vitalicis i altres assegurances. 

5. Millorar raccessibilitat i la comunicado. Calla un 
programa integral i coordinat de t ransport 
(ambuláncies, taxis i públic co!-lect¡u), un programa 
de comunicació (teléfon, teleaiarma i altres) i un 
altre d'accés a noves tecnologies, així com l'execu-
ció deis programes municipals d'accessibilitat. 

6. La plena participado i integrado cívica. S'acordá 
en aquest cas la creació de consells municipals de 
participado i d'un consell assessor del pía pilot, així 
com l'adequació deis centres cívics municipals. 

H 5c'n̂ £'í ¡¡'Afeudó a ¡a 
Gcjjf Gran de la ¡-undaríó 

Miirf de Den del Camp. 

\i 
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7. Vers la solidaritat inergeneracional. Establiment 
d'un programa de bon veínatge per a persones 
grans soles i ia creado i la coordinació de grups de 
voluntarisdel pía. 

8. Per uns pobies vius. Per potenciar la continuítat de 
les explotacions agrarios i implantar nous conreus 
cal facilitar la incorporado deis joves i nous habi-
tants al poblé, optimitzar els recursos naturals i 
patrimonials i la relació amb els pobies veíns de 
Franga. Per aixo és necessari potenciar les actua-
cions coordinades deis servéis i actuacions. 

En aquest plantejament s'optá clarament peí que es 
va anomenar «residencia vidiual", és a dir, que les persones 
grans poguessin continuar a casa seva, pero amb la segu-
retat, servéis {menjar, bugaderia o centres de nit) i acom-
panyament adequats. 

El pía en marxa 

Per a la direcció i gestió d'aquest pía, així com d'altres 
que es puguin constituir en un futur, s'ha creat la Fundado 
Mare de Déu del Camp, integrada per les parróquies i Con-
sell Pastoral Interparroquial de Garriguella, Rabos 
d'Empordá i Vilamaniscle. pels ajuntaments d'aquests tres 
municipis i peí Consell Comarcal de TAIt Empordá, que ha 
estat presentada públicament, juntament amb el Servei 
d'Atenció a la Gent Gran, el mes d'abril de 2002. 

L'esmentat Servei d'Atenció a la Gent Gran es concre
ta básicament en un Punt d'lnformació i Gestió. amb una 
professional, que té com a objectiu ser un punt de referen
cia, mitjanpant la realització de les següents funcions: 

a. Planificado i proposta de coordinació. Elaborar un balang 
de recursos, un pía d'lnformació i comunicado, proposar 
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un catáleg de servéis, dissenyar programes, coordinar-se 
amb els altres professionals que actúen al territori. 

b. Gesfío. Realitzar les tasques de finestra única de 
les tramitacions i gestions relacionades amb la 
gent gran en col-laboració amb la Generalitat i ei 
Consell Comarcal: cercar recursos i tramitar sub-
vencions, convenís i ajuts. 

c. Atenció. Informar la gent gran i les famílies, visitar els 
domicilis de la gent gran, contactar amb els altres 
professionals (metge. assistent social, farmacéutic, 
etc.) per a la detecció i intervenció de casos. 

d. Promoció, Crear grups d'ajuda mutua i coordinar el 
volunta riat. 

La Comissió de Seguiment és la referencia per a la pro-
fessional del Servei d'Atenció a la Gent Gran. Té al seu 
carree el seguiment del dia a dia del pía i l'elaboració de les 
propostes i els suggeriments al comité directiu del pía 
(patrons de la Fundado). Hi ha un representan! de la Funda-
ció, un regidor de cada Ajuntament i una persona designada 
peí Consell de Gent Gran. S'ha de crear un Consell de Gent 
Gran, format per persones grans representatives deis tres 
pobles (un máxim de 10, triats per un sistema d'eleccló 
democrática). Col-laborará en funcions d'observatori i en 
el seguiment i í'avaluació del pía, proposará iniciatives 
noves, elaborará propostes de millora i emetrá el seu 
parer abans de la posada en marxa deis programes, 

Per últim. també s'establirá un Grup Técnic per acor
dar els protocols i els sistemes de coordinació deis servéis 

i que elaborará propostes de millora del funcionament de 
l'atenció a la gent gran. El compondrán representants de 
la Generalitat (árees de servéis socials, salut. habitatge i 
transport), del Consell Comarcal de l'AIt Empordá i deis 
tres municipis, amb el suport de ia UdG. 

En definitiva, aquesta iniciativa pretén fer un pas 
endavant i ser un programa pilot per experimentar fórmu
las de satisfácelo de les necessitats per la mateixa comu-
nitat des del territori. 

Jaume Angeláis i'x ¡hcaiáiU m ivok\\^ii\ í ai pskolo^üi, 

Cristina Franco ó lliiCHniulii cu f'al¡i];o¿¡iii, 

PilarMonreal rs tloitoiii a¡ ¡hicolo-^iii i AntoniVilá i-s ¡Hiriicui! m dn-t. 

Notes: 

(1) Del grup promotor que després es va convertir en el Comité Directiu del 

Pía en formaren part els alcaldes deis tres municipis: José Antonio de 

Pablo {Garriguella), Ernest Navarra (Rabos d'Empordá) i Alfons Vila ¡Vila-

maniscle); els membres del Consell Pastora) Inlerparroquial Jaume 

Angeláis. Joan de Déu Cafiigueral, Josep Estela. Maní Roig, Ramón Roig. 

Teresa Saget i Francesc Vergés; del Consell Comarcal de l'AIt Empordá, 

Santi Vila: i de la Universitat de Girona. Pilar Monreal. Cristina Franco i 

Antoni Vilá. 

(2) En la primera fase hi varen participar Arantza del Valle i Jorge Fernán

dez. La part sociológica va ser elaborada per Jordi Feu. La coordinado 

global va eslar a carree de Pilar Monreal. Toni Vilá i Cristina Franco. Es 

comptá, així mateix, amb la col-laboració d'un gnjp d'experts integral per 

David Ballester, Jordi Boix, Rosa GuJxé. Martí Masferrer i Ramón Tarrés. 


