Conclusions grup focal Consell
Temàtica
Respecte
inclusió
social

i

Avantatges per a les
persones majors
Les polítiques socials
actuals
intenten
prevenir el maltracte
de la gent gran.
L’oferta
d’oci
d’IMSERSO és variada

Barreres per a les
persones majors
La manca de respecte i
d’educació són dos
punts que poden
provocar
el
maltractament de les
persones majors.
Els residents del poble,
pel creixement de
població,
entre
d’altres factors, han
perdut el sentiment de
pertànyer
a
la
comunitat i això fa que
hi hagi una manca de
relació i d’estima cap
als veïns.

Suggeriments de millora
Demanen més ajudes municipals
per a la gent gran.
Educació en valors i amb respecte
des d’una edat molt primerenca i
també implantar escoles de pares
amb el mateix objectiu.
Incloure
més
intergeneracionals

activitats

Posar pas de vianants a la zona
que va des de la placeta del Pou
fins a l’escola, per facilitar que els
infants puguin anar sols a l’escola.

El col·lectiu de gent
gran
ha
perdut
autoritat respecte als
altres col·lectius.
Consideren que la gent
jove podria valorar
més l’experiència de la
gent gran, encara que
consideren que és una
pauta
generacional
repetitiva.
Hi ha una zona que va
cap a ses Escoles , des
de la placeta del Pou
fins a l’escola , on no
hi ha cap pas de
vianants i això dificulta
que els infants puguin
anar a l’escola sols.

Transport

Els semàfors que hi ha
al carrer principal que
travessa el poble són
més que suficients i
faciliten
que
els
vianants puguin creuar
el carrer fàcilment, la

Hi ha molt de trànsit al
carrer principal que
travessa el poble.
El semàfor en vermell
canvia massa aviat.

Millorar la sincronització dels
semàfors
Crear un transport públic directe
del poble a l’Hospital Son Llàtzer
per donar cobertura als residents.

Els residents del carrer
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qual cosa abans era
imposible
El mitjans de transport
públic presenten un
bon aspecte de neteja
i els preus són
assequibles.
L’estació
de
tren
disposa d’un botó
d’ajuda situat a la
màquina del bitllet per
si l’han d’usar.

Fiol i Jurista Antoni
Josep Pou, sovint es
troben amb dificultats
per accedir o sortir del
carrer amb vehicle
(fires, obres i altres
esdeveniments).
No hi sol haver
aparcament davant ca
seva, no es pot aparcar
fàcilment. Hi ha molts
de guals permanents.
Els cotxes aparcats a
l’estació del tren no
tenen vigilància i ja
han patit robatoris.
No hi ha transport
públic directe cap a
l’hospital
de
referència, s’han de
fer diversos transbords
i cal molt de temps per
arribar-hi.
Per accedir al tren, hi
ha poques freqüències
de llançadores.
Dificultats per treure
el
bitllet
de
la
màquina.
Necessitat
indispensable de posar
uns serveis de WC a
l’estació.
Les freqüències de
l’autobús cap a Palma
són escasses.
Els punts d’aturada de
l’autobús no disposen
d’una coberta que
protegesqui de les
condicions
climatològiques.
El temps d’entrada i de
sortida del tren de les

Augmentar la freqüència de
viatges de la llançadora entre
l’estació i el municipi i fer un
recorregut per dins el poble
agumentat així el nombre
d’autrades.
Amb tanta gent a l’atur, podrien
crear un lloc de feina i posar una
persona a l’estació que fos una
ajuda per vigilar els cotxes
particulars, podria expedir bitllets
i portar el manteniment i neteja
dels serveis de WC.
Tot i que els mitjans de transport
públic (autobús i tren) són
assequibles, es considera que
haurien de tenir el mateix preu, ja
que l’autobús és més econòmic
que el tren.
Augmentar les freqüències de
l’autobús de Consell a Palma.
Dotar les aturades de l’autobús
d’una coberta que protegesqui a
la
gent
dels
efectes
meteorològics.
Allargar el temps d’entrada i
sortida de les aturades del tren
per reduir accidents.
Possibilitar un autobús nocturn
fins a les 12 del vespre per facilitar
les sortides nocturnes de la gent
gran (sopar, cinema, etc.).
Donar informació més clara sobre
els
preus
dels
bitllets,
especialment amb els que
inclouen llançadora.
Implementar un servei de
transport
entre
Consell
i
Binissalem utilitzant un vehicle
municipal per anar al PAC.
Crear un servei de voluntariat per
fer acompanyaments al PAC de
Binissalem i altres llocs, com
l’hospital de referència
(Son
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aturades
és
excessivament
breu
per a les persones que
presenten
mobilitat
reduïda

Llàtzer ) i d’altres.

Si no es compra el
bitllet de tren amb la
llançadora inclosa, una
vegada
arriben
a
l’estació, el preu de la
mateixa és d’un euro
extra.

Habitatge

Consideren que tenen
independència i bona
mobilitat dins les seves
cases.
Han pogut fer les
adaptacions
necessàries
per
adaptar les cases.
Troben que el servei
d’ajuda a domicili, que
inclou també el servei
de menjar a domicili és
eficaç i el valoren
positivament.

Falta un servei de
transport
entre
Consell i Binissalem
per
a
urgències
mèdiques.
Desconeixement de les
ajudes que hi ha per
adaptar les cases per
eliminar
barreres
arquitectòniques.
Moltes de les ajudes
econòmiques
que
dóna la Conselleria
d’Arquitectura
i
Habitatge per eliminar
barreres
arquitectòniques a la
llar, es donen a gent
que econòmicament
no les necessita.

Aconseguir més informació de les
ajudes que hi ha i que
s’adjudiquin a les persones que
tenguin una situació econòmica
de necessitat.
El centre de dia es podria aprofitar
per crear un servei de centre de
nit.

Quan una persona
jove no pensa en les
necessitats que podrà
tenir
si
pateixen
problemes
de
mobilitat reduïda.
La majoria d’edificis de
cases unifamiliars del
poble no disposen
d’ascensor, ja que per
normativa urbanística
no hi estan obligats.
Els professionals que
dissenyen les cases,
haurien de tenir més
C. de General Riera, 67 07010 Palma
Tel: 971763325 Fax: 971760068
observatorimajors@imas.conselldemallorca.net

present el tema de la
mobilitat
reduïda
quant a accessos, etc.

Espais
a
l’aire lliure i
edificis

Al carrer principal del
poble, les voravies són
amples.
Bona il·luminació dels
carrers
Hi ha suficients espais
oberts i estan ben
cuidats.
Hi ha recursos a l’abast
per a la recollida
d’excrements de cans (
papereres, bosses...).
En els espais oberts hi
ha bancs suficients.
La majoria d’edificis
públics
són
accessibles.

Les
administracions
públiques no preveuen
ajudes per arreglar els
desperfectes
que
causen les catàstrofes
climatològiques.
En altres carrers dels
poble les voravies són
estretes i els vianants
han de caminar per la
calçada.

Arreglar el paviment de les
voravies fent-les més amples i
còmodes.
Arreglar el cablejat municipal.

Concretament,
al
carrer San Bartomeu,
les voravies no estan
acabades.

Evitar les baixades de tensió.

Al carrer Ramon Llull,
hi ha alguns bocins de
voravia en mal estat i
s’inunden
d’aigua
quan plou.

Moure la torre elèctrica del carrer
Ferrer a un lloc menys poblat.

Alguns
bocins
de
voravia són de pedra i
són inestables, no són
plans.

Posar multes a la gent que no
retira els excrements dels cans.

Hi ha moltes baixades
de
tensió
que
provoquen que se’n
vagi el llum i avaries
d’electrodomèstics
El cablejat no està
soterrat i no és curiós.

Allargar el temps de durada del
llum verd del semàfor de la plaça.

Obrir el jardí botànic de Ca Sa
Madona i que es tanqui al vespre.

Incorporar més bancs de passeig
cap a l’estació.
Arreglar les comportes de ferro
dels carrers.
Tenir en compte el pavelló cobert
per fer-hi el mercat quan plou o
altres activitats.

El semàfor de la plaça
quan està en verd
canvia molt aviat.
Pensen que la torre
elèctrica que hi ha al
carrer Ferrer dóna
radioactivitat i podria
estar relacionada amb
alguns
casos
de
càncer.
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Pel carrer es troben
sovint excrements de
cans que embruten
molt.
En el passeig cap a
l’estació no hi ha
bancs suficients
Quant a seguretat
ciutadana, el vespre
no hi ha policia, tot i
que hi ha una resposta
ràpida per part de la
Guàrdia Civil.
L’accés al centre de
salut
resulta
incòmode.

Participació
social

En les activitats que
fan amb copagament,
a diferència de les
gratuïtes, poden triar
el monitor que volen.
Hi ha subvencions per
a les activitats.
El bingo de la tercera
edat és una de les
activitats que té més
èxit i, per a la gent més
major, és un espai
relacional.

Al carrer Ramon Llull,
cantó amb Son Corcó,
hi ha dues comportes
de ferro aixecades que
quan els cotxes les
trepitjen fan molt de
renou. El mateix passa
amb una comporta de
ferro al carrer Fiol
El grup troba que hi ha
poca oferta d’activitats
d’oci i socials al
municipi.
Troben que hi ha poca
implicació i constància
per
part
dels
participants de la gent
gran a la tercera edat.
La gent s’hi inscriu i, a
final de curs, ja
queden
pocs
participants.

La tercera edat ha
obert les seves pròpies
activitats als socis de la
segona edat.

Les activitats que hi
havia
anteriorment
eren gratuïtes i les que
hi ha actualment són
amb copagament.

Durant els mesos
d’estiu, l’Ajuntament
cada setmana fa una

Quan han fet una
exposició de les seves
manualitats
a

Proposen que es recuperi el
Programa d’Espais de Dona.
Mostren interès perquè s’implanti
un curs d’informàtica.
Es proposa engrandir la sala de la
planta baixa de Ca Sa Madona i
recuperar l’obertura de l’arc que
comunicava els dos edificis veïns
per així poder disposar d’un espai
on hi càpiga més gent.
L’Ajuntament ha de fer una major
difusió de totes les activitats de
les entitats locals.
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actuació de ball a la
plaça major on hi
participa molta gent.
Les associacions de la
segona i la tercera
edat s’ajunten el Dia
de l’Àngel per dinar.

Treball
i
participació
ciutadana

Hi ha poques ofertes
de voluntariat per la
poca
densitat
de
població del municipi.
El poble disposa de
persones molt actives
socialment,
que
sempre
solen
participar
en
la
majoria d’activitats.

Comunicació
i informació

Per
donar
la
informació de les
activitats
que
s’ofereixen
de
l’Associació
de
la
Tercera Edat es posen
cartells als plafons de
Ca Sa Madona i a sa
Plaça.
En els pobles, i també
a Consell, el que
funciona
millor
i
s’entén com un bon
sistema
de
comunicació és el
“boca a orella”.

demanda
de
l’Ajuntament, els han
romput
material
exposat i han hagut
d’estar ells mateixos
guardant la paradeta.
A l’activitat de ball de
la tercera edat, han
primat els interessos
de la segona edat per
damunt dels de la
tercera.
El poble no disposa
d’un
espai
suficientment gran per
fer una trobada de
molta gent.
Per
la
quantitat
d’habitants
del
municipi, no hi ha
gaires
ofertes
de
voluntariat.
Les poques activitats
de voluntariat que hi
ha se solapen un dia.

Donar a conèixer les activitats de
voluntariat a fi que arribi la
informació i possibilitar que la
gent hi participi.
Augmentar el voluntariat a la
Junta Directiva de la Tercera Edat

El volum de feines no
remunerades,
en
alguns
casos,
és
excessiu.
Manca d’informació
de l’existència de
voluntariat al municipi.
Els cartells tenen la
lletra petita i la gent
que no hi veu bé no els
pot llegir.
Consideren que, de
vegades, hi ha manca
d’informació.
Els participants que no
utilitzen les noves
tecnologies
actualment
estan
limitats per obtenir
algunes informacions.
Actualment
moltes

Posar la lletra més gran als cartells
informatius de les activitats
perquè tothom els pugui llegir bé.
Necessiten informació activa, a les
bústies dels veïns, cartells a més
llocs.
Aprofitant l’enviament del fulletó
de les festes, es podria enviar
informació interessant de les
diferents associacions del poble,
ja que és l’única documentació
impresa escrita que s’envia a tots
els veïns.
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Alguns
dels
participants utilitzen
les noves tecnologies.
Es considera que hi ha
un bon canal de
comunicació per part
de l’Associació de la
Tercera Edat cap a
l’Ajuntament. El poble
ha millorat molt.
L’Ajuntament i la
biblioteca
envien
avisos per mòbil.

coses s’han de fer per
internet i els fills, néts i
d’altres persones els
han d’ajudar.

Els participants que usen les
noves tecnologies necessitarien
un curs de formació per utilitzarles millor.

A Consell s’ha doblat la
població
i
s’ha
convertit en un poble
dormitori. Hi ha molts
nouvinguts i molts no
s’ham implicat en el
poble i això els
dificulta l’accés a la
informació.

L’Ajuntament, quant
té algun acte, ho
comunica a tots els
locals públics i hi posa
un cartell.

Serveis
socials i de
salut

Coneixen el servei de
menjar a domicili i el
valoren positivament.
Té un preu molt
accessible.
Coneixen el servei que
ofereix l’Ajuntament
com a “Serveis a
Domicili” i diuen que la
gent n’està contenta.
Coneixen el servei de
“Recollida d’aliments”
i
n’estan
molt
contents.
Coneixen el servei de
“Teleassistència” .
Coneixen el “Centre de
dia” i consideren que
donen un bon servei.

Sobre el Servei de
“Teleassistència”, algú
comenta
que
consideren que és una
mica car, que abans
era més accessible.

Alguns participants consideren
que seria millor tenir el centre de
salut de referència a Santa Maria
del Camí. Mentre que altres
participants
consideren
que
l’actual centre de referència és
adequat.

L’horari del centre de
salut és limitat.
Al centre de salut hi ha
metges que només
tenen dos dies a
diferència
d’altres
metges que tenen
consulta tots els dies.
De vegades no tenen
com anar a l’hospital
de referència de Son
Llàtzer i han de cercar
ajuda de familiars per
poder-hi anar, però
aquests també fan
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El copagament dels
medicaments,
el
poden pagar. Hi ha un
tope de doblers i, si
prenen medicaments
molts cars, els tornen
doblers.

feina
i
dificultat.

és

una

Sempre s’han sentit
ben atesos, tant al
centre de salut com als
serveis
socials.
Amabilitat per part
dels professionals.
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