
 

COMISSIÓ: 3. PARTICIPACIÓ I LLEURE DE LES PERSONES 

GRANS 

Descripció: 

Programa de lleure actiu, social i viatges 

 

Oferta d'activitats de lleure 

 

Participació als Casals 

 

 

SESSIÓ 2 

DATA 10/11/2022 

HORA 10h 

LLOC  Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

Membres comissió: 

Martí S., Inma P., Carme M., Carme V., Miquel A., Toni L., Maria Rosa Mota, Isabel A. 

 

S’excusen: Palmira G.   

 

 

DINAMITZACIÓ 

Ajuntament:  

Sònia Tomàs (Portacabot) 

 

 

ORDRE DEL DIA / 

TEMES A TREBALLAR 

1. Benvinguda 

 

2. Lectura dels punts anteriors treballats 

 

- Repàs del treball fet de “Reconeixement públic pel treball fet amb gent gran” 

 

 Condicions 

 Temporalitat 

 Format 

 Difusió 

 

3. Nova proposta de trobada entre persones 60+ 

 

4. Properes trobades: 

 

- Dimarts 13 de desembre: Comissió permanent 

- Dimarts 20 de desembre: Plenari 

 

5. Torn obert de paraules 

 

6. Comiat 

 

 



 

DESENVOLUPAMENT 

DE LA SESSIÓ 

1. Benvinguda 

 

S’inicia la sessió amb la presentació del membres. 

 

2. Lectura dels punts anteriors treballats 

 

Es realitza una lectura dels ítems anteriors treballats, sobretot posant el focus en la 

redacció de les bases del “Reconeixement públic pel treball fet amb gent gran”.  

 

 

3. Nova proposta de trobada entre persones 60+ 

Es proposa de fer una trobada entre entitats, centres cívics, casals, etc. de fer alguna trobada 

amb responsables d’aquests espais per tal de compartir de forma natural i informal les 

vivències, opinions, experiències, etc.  

Des de la Coordinadora es comenta que només formen part de la Coordinadora 28 

associacions, i que es creu que les altres entitats, col·lectius, etc. no s’hi adhereixen.  

Es diu que la Federació d’Associació de Veïns son 24 entitats.  

La trobada s’enfocaria a compartir en tots els nivells a partir d’un espai més distès, amb un 

berenar  i que fos un col·loqui.  

La finalitat de la trobada s’enfoca a trobar-se i compartir les tasques que es fan, la feina, 

les vivències, etc., ja que el Telegram no ha acabat de funcionar.  

També es busca que sigui un espai de promoció del canal de Telegram. 

Es diu que per tal que la proposta funcioni caldria que es seguissin aquestes propostes:  

- Es valora que pot funcionar molt bé, però que l’Ajuntament hauria d’assumir 

una campanya de difusió important per tal d’arribar a la màxima població 

de 60+.  

- També es comenta que les persones grans li tenen més respecte a 

l’Ajuntament, i que si es promou des de l’Ajuntament, hi haurà més 

assistència.  

- El lloc de trobada que sigui agradable, que cridi l’atenció i sigui atractiva  a 

la gent gran. Que hi haguessin taules i cadires. Es podria fer al pati del Casal 

de Pere IV 

- Assistència d’algú de l’Ajuntament per tal que pugui aclarir dubtes, etc.  

- Cal oferir alguna cosa a les persones assistents, com un berenar o algun pica-

pica.  

Es diu que puguin assistir dues persones per associació o entitat, per exemple.   

 

4. Properes trobades: 

 13 de desembre: Comissió Permanent 

 20 de desembre: Plenari 

 

5. Torn obert de paraula 



 

 

Presentació de la Festa de Nadal  

Es comenta que aquesta festa va ser el dia 9/11/2022 i que les invitacions no van arribar a 

gran part de les persones membres de la Comissió 3 del Consell Consultiu de Gent Gran. 

Tampoc van arribar a la Federació, sinó que van convidar-se directament a associacions 

específiques.  

Es diu que aquesta mena d’actes de lleure i participació cal transmetre-les a partir 

de la Coordinadora i/o del Consell Consultiu de Gent Gran. Tampoc es va passar 

aquesta informació de la festa pel canal de Telegram, sinó que s’ha passat després de la 

data.  

 

Carnet 60+ 

Voldrien que hi hagués un seguiment de com funciona, etc.  

Caldria fer un seguiment.  

Es comenta que ha de trobar-se una solució més àgil, ja sigui digitalitzat.  

Els hi agradaria que a la comissió vingués una persona de l’Ajuntament a la comissió 3 

explicant quin serà el procés, com es farà, etc., ja que hi ha gent enfadada i que vol 

solucions àgils.  

 

Viatges  

Es repesca el fet que l’Ajuntament publiqués els viatges de la Coordinadora i els viatges 

de l’Ajuntament.  

Es comenta que no té cap mena de sentit i que les persones grans es van fer un embolic.  

Es diu que això ha fet, en part, que els viatges de la Coordinadora no tinguessin tant èxit.  

A nivell de millora per a futures edicions dels preus dels viatges, es podria tenir en 

compte que el tema dels descomptes fos més escalonat, de forma proporcional als 

ingressos i a la renda. Això fa referència al fet que si cobres 1000€ tens suport econòmic, 

i si cobres 1001€, ja no. I que aquest sistema hauria d’escalonar-se més.  

La filosofia del viatge municipal segueix la millora de la gestió dels viatges i que 

l’Ajuntament hi invertís diners. Ara bé, es comenta que se sap que l’Ajuntament no ha 

posat fons econòmics en aquest projecte, i es diu que aquesta part és poc transparent.  

Si el tema dels viatges el porta l’Ajuntament, és per tal que sigui accessible econòmicament 

per a la ciutadania.  

 

Assistència d’una persona de l’Ajuntament 

La gent de la comissió té la sensació que no hi ha una representació real de l’Ajuntament 

a les comissions.  



 

El Consell Consultiu de Gent Gran vol saber què s’ha de fer, quines directrius clares hi ha 

respecta  les comissions, i no hi ha uns objectius clars de les comissions.  

Caldria que l’Ajuntament fes una reflexió sobre la trajectòria de les Comissions, ja que ara 

ha baixat molt l’assistència.  

Es demana que l’Ajuntament es comprometi amb la ciutadania, i sobretot amb els membres 

del Consell Consultiu de Gent Gran.  

 

6. Comiat i agraïments 

Es dona per finalitzada la sessió i s’agraeix la participació.  

 

 

ACORDS  

- S’acorda que es fan arribar les propostes de millora sobre la gestió dels viatges 

- S’acorda que es deriven els ítems desenvolupats a l’Ajuntament per a que es 

redacti el formulari 

- La Sònia envia l’acta a l’Ajuntament 

 

 

 


