Buidatge Participació Gent Gran 10 i 26 de març de 2018
Activitats culturals
Aparcament: preu fix aparcament
Parking casal per als jubilats tot l'any de franc
Música en general i més difusió
Lectura de poesies, teatre, històries
Ursula Dorado, informació i turisme
Més teatre professional
Trobem a faltar diades de tardor. Activitats culturals a la tardor
Lleure i oci
Baile y gimnasia
Taller sobre ordinadors i noves tecnologies
Taller de pintura
Fer gimnasia suau al casal
Baile y gimnasia. Yo prefiero el domingo
El horario del Casal a las cinco en invierno es muy tarde. Mejor a las tres
Taller sobre el mòbil
Fer taller ioga
Taller de costura
Parque para caminar, bici y con maquina gimnasio
Que llegue a casa por correo anuncios de las actividades
Preus econòmics per teatre. Teatre de qualitat
Organitzar sortides per grups: bici, a peu, en moto, en cotxe, en autocar.
Mig dia o dia sencer
Fer música i ball al Casal
Taller de poesia per amateurs, per aficionats
Taller de costura i labors i gimnàstica
Les excursions amb cadires de suport a la mobilitat es fan molt difícils
Relaxacio, risoteràpia, cine comentat
Visites culturals del municipi. Fer rutes culturals explicades
Crear grups per fomentar el diàleg. Club de lectura i altres temes
Fomentar l'intercanvi de llibres
Caminades adaptades a la gent gran activa
Fer tallers de labors
Cursets de cuina, xerrades de cuina
Anar d'excursió només un dia
A la gent gran només la mous per temes de diversió, a les xerrades no
vénen. A l’Esplai havien de fer les xerrades al bar perquè hi hagués
assistents
Cursos de català per a gent gran, que no siguin a l’aula d’adults perquè els
grups són normalment d’immigrants que no coneixen la llengua
En el seu temps lliure la gent gran es podria dedicar a fer voluntariat.
Falten voluntaris a moltes entitats. Es podrien fer jornades de portes
obertes a les entitats
La gent gran és un grup tancat. O van a l’Esplai o van al Fraternal o es
queden a casa
Fer ràdio-teatre a Ràdio Palafrugell
Al teatre de Palafrugell la gent gran participa poc i, com a conseqüència,
es programa molt poc
A la gent gran li interessarien classes d’informàtica, d’idiomes, de
gimnàstica i de ball
Palafrugell Gent Gran

Palafrugell Gent Gran
Transparència amb l'informació de Palafrugell Gent Gran: ingrés, preus
Coneixement del funcionament de Palafrugell Gent Gran per tothom
Treballar conjuntament amb la gent del poble el que ha de ser les
vivències a la residència, modus de vida i confort
Seguretat a la via
pública

A Calella, al carrer Costa Verda: 1) aceras dejadas, bsura i molta caca de
gossos
Prat Xirlo, brancas que invaden las aceras al caminar y tienes que bajar y
vienen coches
Las motos que corren a escape libre, el ruido es muy fuerte
Cadires motoritzades molt de pressa per la vorera
En la calle Andalucia hay un bache que es muy peligroso para la
circulación
Podria fer-se una rotonda en l'encreuament de la carretera a Tamariu amb
la Font d'en Xecu
No es respecten prou els passos de zebra
Carrer Joan Maragall fins a l'escorxador de doble direcció, poc espai pels
vianants, perillós
De Llafranc al Campinf Kims si hi ha cotxes aparcats als dos costats de la
carretera els peatons han de passar per la carretera. S'ha de possar una
senyalització. Falta llum. En Gich no hi està d'acord, hi ha espai en un
costat de la carretera
Carrer tarongesta 21, costat impar falta pilones per evitar els cotxes passin
arran
Els guals de la vorera son perillosos de la manera que estan fets per les
persones amb visió reduïda
Circulació de bicicletes a les zones peatonals. Agents cívics i policies
avisar bicicletes que no circulin correctament

Tallers
La monitora actual del taller de memòria ho fa molt bé (Teresa)
La gent gran no està disposada a poder pagar inscripcions de 20-25 e/mes
Tallers de memòria més cèntrics, per exemple aquest local, que hi hagin
places suficients
Que s'organitzin tallers de labors de tota classe. Si la gent que ensenya
labors no cobra res, no vindria ningú. Un preu raonable és 15€ cada 3
mesos per un dia a la setmana
Activitats culturals
Excursions culturals: vinyes vi Alt Empordà, a Calonge ( moderna i antiga),
època de cireres a Llers, visitar museus
Tardes musicals
Estiu continuar les activitats
Lectura de teatre i visualitzar l'obra o alguna relacionada.
Visualitzar obres de teatre que estan en cartell a Girona o Barcelona.
Preparar la lectura i després anar-hi a veure-la.
Mobilitat,
desplaçaments i
transport

Carrer Caritat, direccions dels carrers molt complicades, totes cap amunt
Mantenir la mateixa direcció durant tot el carrer
Carrer Penedés cotxes mal aparcats
Ampliar voreres i rebaixar alçades
Manca transport urbà

Transport per a la gent gran activa dintre del municipi. Fer una enquesta
per veure la demanda. En l'enquesta es podria preguntar per les parades:
mercat, cementiri…
Les tapes de registre d’aigua estan enfonsades respecte al nivell del terra i
és fàcil ensopegar
Les portelles d’aigua i llum de les cases no estan ben tancades en clau i
sovint s’obren i són molt perilloses per la gent que passa per la vorera
La gent gran que no va amb cadira de rodes però que té dificultats per
caminar tampoc pot pujar a la Sarfa perquè els escalons són molt alts
A la Sarfa fan servir autocars (s’entra per davant i no té accés minusvàlids)
i no autobusos (s’entra pel mig i tenen plataforma per cadira de rodes). Si
truques amb temps intenten posar-te un autobús però gairebé sempre és
autocar.
Si vols anar a Palamós amb cadira de rodes has de dir-ho amb temps i els
de la Sarfa et posen una alternativa. Molta gent que va amb cadira no vol
ni creu roja ni alternativa, si no que el transport públic ja sigui adaptat
sempre
Moltes botigues de Palafrugell no són accessibles amb cadira de rodes
Moltes botigues treuen material (expositors, etc) a fora i dificulten el pas
dels vianants
Les portes de les botigues s’obren cap enfora per normativa però, com
que les voreres són estretes, dificulten el pas
Hi ha poques voreres accessibles amb cadira de rodes i cotxets
Quan es circula amb cadira per les voreres es troben les rampes d’entrada
als garatges que són molt perilloses (fins i tot per la gent que va a peu)
Carrers amb molt mala mobilitat: carrer Caritat, per exemple
Molt de perill de les bicicletes que circulen per les voreres
El carrer Torres Jonama s’ha arreglat però hi han posat jardineres i no es
passa amb cadira de rodes
Al carrer Torres Jonama s’ha aplanat la vorera i els passos de zebra de
manera que es passi amb la cadira de rodes però ara els cotxes, com que
ho troben tot pla, giren i trepitgen la vorera, amb el perill que això
comporta (caldria posar-hi jardineres)
Un problema semblant és el carrer Botines anant cap a l’Ajuntament que
també hi falten pilones i els cotxes trepitgen la vorera quan giren
Cura dels espais
públics

Plaça Can Bech està ple de caques de gossos
Vial nou, quan s'arreglarà?
Estem avorrits de les caques de gossos
Contenidors Bruguerol, la gent no deixa les escombraries on toca
Caques de gossos. Està ple.
Manca de civisme
Bicicletes pel carrer estret no haurien d'anar

Em cuido

Xerrada sobre dietes i salut. La gent gran ja fan la dieta que els diu el
metge, però aniria bé més xerrades sobre medicaments, menjar, el que és
bo i el que no.
El problema és que perquè vinguin a les xerrades se’ls ha de donar un
regal
Parcs de salut: no hi ha manteniment i estan molt deixats i bruts
El parc de salut de davant del CAP no convida gens a anar-hi perquè està
ple de mainada i moltes famílies immigrades.

La biblioteca està molt bé però a partir de les 5 de la tarda no s’hi pot estar
perquè hi ha molt d’enrenou

Altres temes

Als 60 anys la gent gran deixa de fer esport i seria important que en fessin
Anar en bici va molt bé per la salut però a Palafrugell és molt perillós
(arribar de casa a la via verda és molt complicat)
La via verda és molt accessible per cadira de rodes però el camí de ronda
no
Anar a caminar pel camí de ronda per la gent gran és molt complicat
perquè no hi ha transport i perquè el camí no és accessible
Es podria fer fàcilment accessible el camí de ronda que va de Llafranc a
Calella
Manca de civisme. Escombraries. Caques de gossos
Cicloturisme. Muntar als baixos de l'oficina de turisme un centre de
cicloturisme
Carrer Palamós i Pals hi ha voreres trencades
Arreglar carrers. Falta repàs
Cagarades de gos. Fan molt problemàtic caminar tranquil·lament per la
vorera
Els agents cívics sempre es posen allà mateix
Els escombriaires no recullen els trastos que hi ha deixats o les
escombraries que hi ha fora del llocs de recollida tot i que les veuen
Només recullen els trastos que s’avisen per telèfon a l’empresa
Si una persona fa una trucada al regidor, immediatament, al cap de 10
minuts ja han vingut a recollir-ho.
Mala organització dels escombriaires

