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RESPONSABILITAT VERS LA CIUTADANIA

4. RESPONSABILITAT VERS LA CIUTADANIA
ODS:

Funció de la Reserva
de la Biosfera:

Desenvolupament sostenible

PRINCIPALS MANCANCES I FORTALESES DE LA COSTA BRAVA en:

POLÍTIQUES SOCIALS: protecció, inclusió, salut i benestar:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANCES:
o

Falta professionalització

o

Precarització laboral

o

Economia estacional

o

Pobresa social

Alt Empordà

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Envelliment de la població vs relleu generacional

o

Habitatges assequibles de primera residència

FORTALESA:Recursos propis a nivell administració pública per aplicar ajudes socials

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Les competències cauen fora de l’àmbit de la RdB.

-

“Estamos muy mal”

-

+ ajudes per municipis > 20.000 habitants, competències supra-locals

-

El sistema sanitari (Hospital de Blanes) està desbordat

-

No es considera la població estacional

-

La població és altament diversa = complexitat

-

Tampoc es consideren els immigrants pensionistes de països del Nord

-

Les polítiques socials han fet passos per aprofundir en la diversitat (funcionen a base de

contracte programa

pedaços)

IGUALTAT DE GÈNERE:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANÇA: Falta consciència a la privada

-

FORTALESES:
o

S’ha guanyat en l’administració

o

S’ha creat un jutjat especialitzat Figueres
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RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

No hi ha polítiques que potencien incorporació de les dones al mercat laboral

o

Falta de dones en nivells més alts de responsabilitat. (sostre de vidre)

o

Conciliació

FORTALESES:
o

Administració pública fa esforços per poder aportar canvis (quotes)

o

Empoderament femení amb ajuda masculina. Força del grup

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

La gent s’està posant les piles a nivell local pel marc d’àmbit superior.

-

No hi ha més problemes de gènere que en altres zones.

-

El trinomi immigració- treball- gènere és un enfocament nou.

POBRESA 0 i RISC EXCLUSIÓ SOCIAL:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANCES:
o

Hi ha molt de risc

o

Prostitució

o

Tràfic de drogues

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Bossa alta immigració en zones costaneres amb baixa qualificació estudis

o

Ocupes en cases de segones residència

FORTALESES:
o

Banc aliments (Càritas + aportació administració pública)

o

Associacions socials

o

Voluntariat

Creu Roja

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

A Blanes hi ha un efecte crida d’immigració

ESPAI PÚBLIC INCLUSIU:
RESULTATS FIGUERES:

-

-

MANCANCES:
o

Poques iniciatives

o

En pobles petits poca sortida

FORTALESA: S’intenten habilitar espais públics (accessibilitat física)

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANCES:
o

Nuclis urbans no són 100% accessibles

o

Inseguretat
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-

o

Brutícia en determinats llocs

o

Orografia (factor limitant)

o

Accessos preparats per gent amb invalidesa

FORTALESES:
o

Es fan inversions per millorar espais públics

o

Sector turístic ha fet inversió molt alta accés a les platges

o

Platges amb accés diferenciat

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

FORTALESA: Iniciatives de pressupostos participatius (Llambilles)

-

Hi ha cales que tenen accés de facto privats

-

L’espai públic cal acompanyar-lo d’educació de la ciutadania per a fer-ne un ús únic.

-

A falta d’educació cal vigilància (sobretot pels turistes)

-

L’equilibri entre el turisme i la vida local és delicat.

-

Els usos turístics d’espais públics emblemàtics el banalitzen (passeig marítim p.e.). L’espai
públic es converteix en mercaderia i sense planificar.

ACCESSIBILITAT- INCLUSIÓ:
RESULTATS FIGUERES:

-

FORTALESA:Tenim suficient espais i territori per poder accedir

RESULTATS LA BISBAL:

-

MANCANÇA: Orografia dels espais no permet accés a tot arreu

-

FORTALESA: Inversió accés

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

Els camins de ronda són inaccessibles.

-

Accessibilitat i conservació poden no ser compatibles.

-

A Blanes (45.000 habitants) no hi ha piscina pública municipal (ni privada col·lectiva)

OCUPACIÓ I TREBALL DIGNE:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANCES:
o

Treball estacional i precari

o

Manca de professionalització

del turisme i altres sectors a remolc del turisme

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Feina poc qualificada

o

Sous baixos

o

Estacionalitat durant mesos hivern

FORTALESES:
o

Estacionalitat: estiu molta feina

o

Sector turístic
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RESULTATS LLORET DE MAR:

-

El treball al sector turístic requereix una mínima qualificació.

-

El treball per immigrant subsaharians és l’agricultura intensiva (Maresme) i espais sense
contacte amb el client.

-

L’ascensor social, tot i que poc, encara funciona. Cal considerar el trienni immigració- gèneretreball. Pobresa 0

-

El model turístic condiciona la qualitat dels llocs de treball.

GOVERNANÇA I PARTICIPACIÓ CIUTADANA:
RESULTATS FIGUERES:

-

MANCANÇA: Manca de compromís de la societat civil“passotisme”

-

FORTALESA: Diferents associacions

molts a nivell lúdic, no tant de compromís de la societat

RESULTATS LA BISBAL:

-

-

MANCANCES:
o

Falta cultura cooperativa administració – ciutadania

o

Alta expectativa del servei que té el ciutadà vs ajuntament

o

Sobreprotecció administració ha tingut envers la ciutadania i no és assumible

FORTALESES:
o

Entesa i acords polítics per millorar territori

o

Visualització del problema urbanístic del litoral per trobar solucions

o

Dimensió dels municipis al ser més petits és més fàcil. Proximitat acció local i
ciutadania

RESULTATS LLORET DE MAR:

-

La participació és molt complexa. La ciutadania s’implica poc.

-

La difusió tampoc funciona bé (en especial la de la RB Costa Brava). Cal convocar de forma
eficaç.

-

Les administracions tampoc s’impliquen.

-

La gent s’acomoda al status quo, sobretot els sectors econòmics.

-

El dia a dia es menja la resta

-

Hi ha opacitat amb la taxa turística.

-

Els ajuntaments han d’explicar millor perquè fan el què fan, sobretot quan afecta a la vida dels
locals.

Temes no tractats en els grups:
-

Interconnexió entre reserves: Menorca /Terres de l’Ebre
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