CONCLUSIONS GRUP FOCAL BANYALBUFAR
Temàtica
Respecte
inclusió social

i

Avantatges per a les
persones majors
Els
habitants
del
municipi tenen una
actitud de respecte cap
al
col·lectiu
de
persones majors.

Barreres per a les persones majors

Suggeriments de millora

No sempre es recullen les necessitats expressades per les
persones majors.

Implantar programes a les escoles per fomentar el respecte cap
a les persones majors.

Els mitjans de comunicació no representen, ni donen la
imatge adequada del col·lectiu de persones majors.

Posar en marxa, mitjançant els mitjans de comunicació,
iniciatives de sensibilització sobre problemes relatius a les
persones majors, així com per promoure el respecte cap a
elles.

Els llocs on s’aturen els autobusos no estan adequats per
a les persones grans.

Forçar amb guals i senyals, a reduir la velocitat dels vehicles a
l’entrada i a la sortida del nucli de Banyalbufar.

No tots els autobusos estan equipats amb seients
apropiats per a les persones grans.

Habilitar l’aturada de l’autobús amb seients, i protegir-la de les
inclemències del temps amb un sostre i dues parets laterals.

Hi ha manca de seguretat vial ocasionada pels motoristes
que circulen a gran velocitat per les carreteres de la serra
de Tramuntana.

Ampliar el temps d’espera dels autobusos a l’aturada.

El perfil de turista que
arriba
a
aquest
municipi
també,
generalment, mostra
aquesta actitud.
Transport

La freqüència
autobusos
adequada.

dels
és

Hi ha guals per minvar
la
velocitat
dels
vehicles
dins
el
municipi.
La bona predisposició
dels conductors dels
autobusos.

L’asfaltat de la carretera que va fins a Estellencs és dolent,
i les persones grans que s’hi desplacen amb vehicles que
s’en ressenten.

Dotar als autobusos de més seients i amb més cadires
adequades a les persones majors, dotar els seients de cinturó.
Ampliar l’amplada dels camins per a vianants.
Informar millor dels punts d’aturada dels autobusos.
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Habitatge

Malgrat les nombroses
barreres
arquitectòniques, les
persones grans de
Banyalbufar han après
a adaptar-se a aquesta
situació.

La major part d’habitatges de Banyalbufar són molt antics
i, per l’orografia i el desnivell del municipi, moltes tenen
diverses alçades per adaptar-se a les grans pendents, fet
que ocasiona que hi hagi moltes barreres
arquitectòniques, especialment escales, i espais petits
difícils de reformar.
L’import per reformar els edificis és molt elevat i, si a això
hi afegim que dur el material d’obra també és costós, per
la tipologia de camins i terrenys per on han de passar els
camions de transport, resulta pràcticament inviable que
les persones majors puguin prendre aquests tipus
d’iniciatives.

Facilitar informació sobre subvencions i recursos per millorar
l’accessibilitat.
Ampliar
les
subvencions
arquitectòniques.

per

eliminar

barreres

Vendre o llogar les nombroses cases que hi ha buides a un preu
assequible perquè els joves hi puguin accedir, així la població
del municipi no estaria tan envellida i es facilitarien les
relacions intergeneracionals.

Els recursos per eliminar les barreres arquitectòniques
interiors, com els aparells per pujar les persones grans per
les escales, també són molt cars.
Hi ha una gran quantitat de cases deshabitades al
municipi.
Espais a l’aire
lliure i edificis

L’entorn paisatgístic, la
natura que envolta el
municipi.

L’accessibilitat interna per desplaçar-se dins el nucli urbà.
Les voreres estan fetes amb pedra, i dificulta la marxa de
les persones grans.
No hi ha espais de reunió adequats ni suficients a l’aire
lliure.

Canviar el material de les voreres per llambordes planes.
Dotar el poble de més espais de trobada a l’aire lliure, més
amplis i cèntrics.
Ampliar les voreres.
Allargar els passejos.
Dotar el municipi d’un espai, tipus casal o centre cívic, on es
puguin reunir les persones grans i participar en activitats
formatives i d’oci.
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Dotar el municipi d’una piscina municipal, possibilitant que les
persones grans que no puguin davallar a la mar, puguin
continuar nedant.
Construir banys públics, tant al nucli del Banyalbufar, com als
camins per fer senderisme.
Participació
social

Hi ha una oferta
adequada d'activitats
per
part
de
l'Ajuntament
només
durant les festes del
poble. Una setmana de
festes.
També s'ofereix el
taller de memòria i una
altra activitat per a la
gent gran.
Al poble hi ha una
associació cultural que
es diu Bany- Al-Bahar
que fa, entre d’altres
activitats,
dues
activitats a l'any on
totes les generacions també la gent gran del
poble- participen. És el
dinar de “Pancaritat” a
Planícia.
L'altre
activitat que es fa és
un dinar el primer

Gairebé tota l’oferta d'oci i activitats per a la gent gran
sorgeix de les associacions. L'Ajuntament hi confia perquè
promoguin les activitats. L'Ajuntament no les organitza,
només hi col·labora.
Això es complica pel fet que a Banyalbufar hi ha dues
associacions de gent gran enfrontades per discussions
passades. Aquest fet dificulta el camp de l'oferta social i
d'oci ja que es divideixen els esforços i la participació
també es divideix.
La gent que des de fa uns cinc anys es jubila no se sol
associar a cap d'aquestes associacions. Per una banda, per
les diferències i mal ambient que aquest enfrontament
genera i, per l’altra, com que és gent que encara està be,
es dediquen a fer feines no remunerades com el camp, la
pesca o la caça i també poden cercar les ofertes d'oci fora
del municipi.
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Una primera proposta de millora seria que sorgís una persona
o grup de persones que liderassin la reunificació de les dues
associacions.
L'Ajuntament hauria de treballar en aquest sentit, perquè això
milloraria l'oferta social i d'oci que es pogués donar al municipi.
Una segona proposta podria ser que l'Ajuntament s'implicàs
en organitzar activitats durant l'any per al col·lectiu de la gent
gran.
Hi ha una activitat que és el “sopar de jubilats” i es considera
que es podria organitzar d'una altra manera perquè la gent
recentment jubilada s’hi sentís representada.
Una tercera proposta de millora seria la que es va fer en un
dels temes anteriors sobre la dotació al municipi d’un espai,
tipus casal o centre cívic, on es puguin reunir les persones
grans i participar en activitats.

dissabte d'agost. A tots
els que hi volen anar -i
per
qüestions
de
mobilitat no hi poden
anar a peu- els duen en
cotxes.
Treball
participació
ciutadana

i

Voluntariat hi ha el
que es fa des de les
associacions per a la
gestió de les mateixes i
dur envant l'oferta
d'activitats.

Comunica-

A nivell estatal:

ció i informació

Consideren que tant
IMSERSO i INSS tenen
una bona comunicació
amb les persones
majors: informació de
viatges, actualització
de les pensions, etc.

Pel que fa a l'oferta de voluntariat es considera que és un poble
petit i que no es veu la necessitat de crear nous espais on fer
voluntariat.

Malgrat considerar que la informació estatal és bona , la
reciprocitat a l'hora de sol·licitar informació addicional
(comunicació) resulta gairebé impossible
La informació autonòmica i insular només es fa mitjançant
els mitjans de comunicació, per la qual cosa accedir-hi és
complicat.
A nivell municipal, la informació és millorable, però la
comunicació és bona.

A nivell autonòmic:
Consideren que la
informació només es fa
a través dels mitjans
de comunicació, diaris i
IB3. A més, aquesta
informació arriba tard i
hauria de ser més
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Informació més personalitzada i que es produeixi amb
antelació als terminis de presentació de sol·licituds (un
exemple han estat els viatges de l'IMSERSO d'aquesta
campanya).
D'altra banda, consideren que els presidents de les
associacions de Banyalbufar assisteixen a reunions i
esdeveniments convidats per organismes i entitats, però que
després no traslladen la informació a la resta d'associats.

personalitzada
A nivell municipal:
Tant la informació com
la comunicació és
escassa i millorable. No
obstant això, valoren
l'esforç que es duu a
terme des dels Serveis
Socials
Serveis socials i
de Salut

Estan molt satisfets
amb la implementació
del sistema de cita
prèvia en l'àmbit
sanitari, d'aquesta
manera racionalitzen i
gestionen millor el seu
temps, és a dir, eviten
passar massa temps a
la sala d'espera.

Troben que a l’hospital general es podria millorar el
sistema de cites, no totes les persones tenen capacitat
per gestionar la cita prèvia una vegada establerta, és a dir,
tenen problemes per validar-la (passen tot el temps
pendent de la pantalla).

Hi ha unanimitat quant a no voler que es modifiqui l'actual
sistema, varen sentir por i angoixa amb les notícies de canvis i
possibles tancaments de punts d'atenció en la passada
legislatura.
A nivell municipal, creuen que caldria canviar el pany del
Centre de salut, ja que els causa molts problemes.

D'altra banda, tant l'accés, com el sistema d'aparcament
és millorable i car.

En general són
conscients que per
ràtio poblacional es
troben ben atesos, tant
en l'àmbit sanitari com
en el social.
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D'altra banda, consideren que s'hauria d'augmentar la
dedicació horària del treballador social.

