
 

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 26/01/2023 
HORA 10h 
LLOC Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

Membres comissió: 
Maria Cruells Sallent, César Izquierdo Gras, Maria José Rodríguez, Martí 
Sala, Miquel Aguilar, Toni Llorca, Imma Palau.  
 
S’excusen:  
Carme Miret, Carme Videra 

DINAMITZACIÓ  
Maria Vial, Marta Dalmau (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 
• Format 
• Difusió 
• Quan es fa? 

 
3. Trobada de persones 60+ entre representants entitats 

- Tipus de trobada 
- Calendarització 

 
4. Propostes per a la guia d’entitats 

 
5. Retorn Carnet 60+  

 
6. Torn obert de paraules 

 
7. 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. Repàs del treball fet de “Reconeixement públic pel treball fet amb 
gent gran” 
 
Existeix una discrepància entre persona i entitat a l’hora de presentar-se. 
Es decideix que hi haurà distinció d’ambdós  casos.  
Es comenta que cal fer difusió del calendari perquè la gent s’assabenti 
que pot participar (poden ser persones conegudes o no, que porten anys 
treballant per Sabadell). Es comenta que s’ha d’ampliar el formulari i 
modificar-lo perquè es pugui presentar entitat i persona.  
Pot haver-hi més d’un reconeixement, i pot ser que hi hagi empat.  
El reconeixement es farà a final d’any, entre setembre i desembre.  
Es reclama la presència d’una persona de l’ajuntament per poder parlar 
sobre l’estratègia comunicativa i es demana que per a la pròxima sessió 
hi hagi l’assistència de personal tècnic per tancar la difusió.  
 
El jurat estarà format per la gent que normalment assisteix al consell. 
Es disposarà de dos mesos per avaluar les propostes seguint els criteris 
establerts.  
Criteris homogenis per totes les propostes: 

- Temps (anys) que s’hagi dedicat en aquesta tasca. Antiguitat 
mínima de 5 anys duent a terme projectes.  

- Continuïtat amb el compromís. 
- Voluntariat en l’acció social, no remunerada, altruista. 
- El projecte dut a terme haurà d’estar correctament justificat.  
- Les tasques a valorar podran ser dutes a terme a Sabadell o no. 
- Visibilitat de gent que està amagada. 

La decisió del jurat serà inapel·lable.  
Remarquen la importància de donar visibilitat a la feina i les tasques que 
es fan en aquestes reunions.  
S’ha de pactar quin és el contingut de la difusió, i sobretot tenir en 
compte que és del consell i les comissions d’on surt el premi, ja que són 
els qui ho promouen. 
Es considera que hi ha una manca de comunicació entre ajuntament i la 
comissió, i es demana que millori, que es parli més dels passos a seguir.  
El dia del reconeixement es farà un acte, es proposa que sigui una tarda, 
i que el conductor de l’acte sigui una persona reconeguda, també que 
parli una persona del consell en representació de la comissió per fer la  
benvinguda, i que hi hagi un periodista com a persona convidada.  
Es proposa la presència de gotes musicals durant l’acte i que hi hagi una 
bona dinamització.  



 

L’acte es podria fer durant la setmana de la gent gran (octubre). Es 
remarca la necessitat que aquest tingui la seva rellevància i que no quedi 
diluït. Es visualitza com un acte diferenciat, un cop s’acabi la festa, es 
realitzarà el reconeixement. Es cerca promocionar també el Consell 
Consultiu. 
Proposta de lloc: El Principal.   
 
4. Trobada de persones 60+ entre representants entitats 
Es considera que hi ha una dispersió de la gent gran (moviment actiu) 
entre casals i entitats, i molta desconnexió. Es proposa la possibilitat de 
fer una trobada, per a conèixer les tasques i activitats que duen a terme 
els diferents agents implicats i valorar la possibilitat de col·laborar entre 
ells i elles. 
Es proposa augmentar el seguiment i continuïtat de la relació entre 
entitats i altres ens implicats per tenir un contacte més proper.  
La trobada també servirà per visibilitzar el Consell Consultiu i el premi 
que atorga.  
Cal promoure aquesta trobada com a un espai de generació de sinèrgies 
entre les entitats amb un valor afegit. Es proposa fer un escrit clar i fer-lo 
arribar a gent i entitats de manera concisa.  
La convocatòria de totes les entitats ha de ser atractiva i promoure que 
alguna de les persones de les entitats pot ser mereixedora del premi.  
Es proposa utilitzar la Fira d’entitats com a espai de trobada. 
Es comenta que parlar del Consell Consultiu de gent gran només amb 
gent gran és un error, creuen que podria ser intergeneracional.  
“En aquestes comissions en les que ens trobem actualment es podria 
obrir a altres edats”. 
Es proposa fer cada setmana una xerrada a diferents barris de solitud no 
volguda i altres tipus de temàtiques com ara xerrades de temàtica fiscal, 
sobre la renta i explicar les 4 bases per fer-la, i també temes bancaris.  
Es proposa fusionar comissions en un sol dia, perquè estan totes 
connectades i hi ha molts temes que són comuns.  
 
5. Propostes per a la guia d’entitats 
L’ajuntament té totes les entitats registrades, es proposa fer un full per 
saber quines funcions té cada entitat, i quines hi ha. S’ha de pensar 
com es vol i com fer la classificació.  

Es demanarà la llista d’entitats a l’ajuntament, per poder saber-ne més.  

6. Retorn Carnet 60+  
Es proposa parlar amb l’Ajuntament i esclarir on es renoven i com es fa.  
Només es dona el carnet a gent que sigui soci d’un centre cívic, i es 
comenta que sigui accessible per a qualsevol persona.  
 
7. Propera trobada 

✓ 9 de febrer  
 
8. Comiat 
Es dona per finalitzada la sessió i s’agraeix la participació.  
  



 

ACORDS  

- S’acorda modificar el formulari per presentar-se com a entitat i  
com a persona individual. 

- S’acorda per la propera sessió demanar l’assistència de personal 
tècnic per tancar el tema sobre la difusió. 

- S’acorda que el jurat estarà format per les persones que 
normalment assisteixen al consell.  

- S’acorda enviar els resultats de les enquestes.  
- S’acorda que es proposarà a l’ajuntament ampliar les edats del 

consell.  
- S’acorda que es proposarà a l’ajuntament de fer cada setmana 

una xerrada a diferents barris sobre solitud no volguda, per arribar 
de manera intergeneracional i xerrades de temàtica fiscal per 
explicar la renta i les 4 bases per fer-la, i també sobre temes 
bancaris.  

- S’acorda demanar a l’ajuntament fusionar comissions en un sol 
dia. 

- Demanar la llista d’entitats a l’ajuntament. 
- S’acorda demanar a l’ajuntament que es comuniqui: Com renovar 

el carnet+60, com aconseguir-lo, quan i on fer-ho.  
 


