
 

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: 

Carme Miret, Maria José, César, Martí Sala 

S’excusen:  

Maria Cruells, Toni Llorca 

DINAMITZACIÓ 
Joan Carles Reina (Tècnic del servei de comunicació de l’Ajuntament) 

Maria Vial, Marta Dalmau (Portacabot) 
 

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A 
TREBALLAR 

 

1. Benvinguda 

2. Lectura dels punts anteriors treballats 

3. Difusió  

o Reconeixement a entitat o persona individual  

o Trobada d’entitats  

4. Guia d’entitats 

o Format 

o Com fer la classificació 

5. Torn obert de paraules 

6. Propera trobada  

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. Avaluació Projecte ciutat amiga de la gent gran  

- 60-70 anys dimarts 28 febrer i 7 de març 10-12h Complex 

Alexandre  

Carme Miret → Barri de Mercat Sant Joan 

- 70-80 anys dimecres 1 març i 8 març 10h-12h. Complex Parc 

Central  

Maria José → barri de Can Rull 

- 80-90 anys Dijous 2 de març i 9 de març, de 10h-12h. Complex 

Alexandre 

César → barri de Can Rull 

Martí → barri de Gràcia 

Es comenta que es faran aquestes sessions en comptes de les sessions 

del consell consultiu. Es presenta també la mostra del cinema de gent 

gran.  

4. Difusió  

Es compta amb la presencia del Tècnic de Comunicació, Joan Carles 

Reina. 

Se li comenten diferents aspectes: 

a) Problemes de difusió del 60+ pel Telegram. 60+ no hi ha 

recolzament, els casals ja ho parlen, però creuen que s’ha de posar 

alguna cosa més i no acaba d’arrencar. L’ajuntament fa saber a 

través d’aquest canal tot el que hi ha però no hi ha hagut la difusió 

i no es fa arribar gaire res.  



 

El tècnic pregunta qui gestiona el canal de Telegram de 60+, i es 

comenta que és l’ajuntament. És on es posen les notícies que posa 

l’ajuntament a la web. Comenta que és un canal d’informació de la gent 

que en forma part.  

b) Es comenta que hi ha manca d’informació i poca gent al canal, i 

que hi ha una manca de difusió del canal.  

c) Es proposa una bona divulgació de l’existència del canal 

Telegram. 

 Tècnic:  

➢ Diferencia el treball que es fa al consell i la divulgació de 

l’ajuntament.  

➢ Ha preguntat a l’ajuntament qui ho gestiona i si saben de 

l’existència del Telegram. 

➢ El departament de comunicació de l’ajuntament s’encarrega de 

transmetre les activitats que es duen a terme a Sabadell. Cadascú 

del departament s’encarrega d’un tipus de divulgació sobre 

diferents temes. Calendaritzen quines accions comunicatives fan, 

segons importància, novetat. Nota de premsa que s’envia als 

mitjans de comunicació, web i xarxes socials (Twitter, Facebook, 

Instagram i Telegram).  

➢ Es comenta que hi ha un dèficit de certa comunicació en les 

actuacions que es fan com a consell. 

➢ Creu que hi ha certa confusió en les activitats  que fan entitats i 

consell. 

➢ Comenta que potser la manca d’informació és perquè les entitats 

no ho fan arribar.  

➢ Agenda ciutadana es nodreix de les activitats que fan arribar les 

entitats.  

➢ Comenta que les entitats de l’àmbit de gent gran haurien de fer 

arribar informació. 

➢ Des de consell, que tenen connexions amb les entitats, es podria 

preguntar les activitats que es fan. Explicar la necessitat que per 



 

difondre les coses hi ha diferents maneres de fer-ho (com ara 

Telegram, atenció ciutadana)  

➢ Com activar la comunicació i promoció del canal, i difusió a les 

entitats per altres canals? 

o Comenta que parlarà amb els seus companys de 

comunicació per fer difusió.  

o Comenta que hi ha altres canals de difusió (Youtube, 

Facebook, web  apareixen noticies d’accions municipals). 

➢ Comenta que és important tenir lligams amb el teixit associatiu.  

Es comenta que entitats i consell van enllaçats, es creu que no arriba a 

prou gent. Es comenta que com a individual no es pot escriure al 

Telegram.  

S’ha de mantenir i tenir en compte altres mitjans de difusió.  

a. Reconeixement a entitat o persona individual  

S’explica un breu resum del que serà el reconeixement, i recordatori dels 

criteris.  

Es comenta que s’hauria de fer difusió d’aquest reconeixement per fer 

una crida a la participació.  

Tècnic comenta que a la difusió s’hauria d’explicar que el consell 

consultiu ho lidera, que dins el consell hi ha un jurat que a partir del 

reglament s’atorgarà un reconeixement, quins objectius té i perquè es 

fa.  Proposa diferents punts de difusió:  

d) Raquel Garcia periodista. Que algú en representació del consell 

quedi i expliqui el reconeixement per poder fer una crida.  

e) Des d’ajuntament fer un comunicat o noticia, fer una difusió 

general. 

f) Un periodista fer un reportatge, sobre el tema que es treballa. I fer 

un calendari amb les dates clau de difusió del procés (dia màxim 

de propostes, de valoració, quan es farà...) 



 

Es proposa fer difusió directe amb un full d’informació a les entitats, i 

també via correu. (Qui atorga el reconeixement, què és, i com es farà, i el 

Calendari).  

Tècnic proposa fer difusió de la primera reunió del jurat i fer-ne difusió. 

Es proposa fer reportatge d’un dia al consell consultiu i així donar-se a 

conèixer, i cridar a la participació. També es proposa fer un díptic per 

animar a participar (què es fa, quan es troben, ...).  

Es comenta que hi ha un nivell d’activitat a les associacions alt, i és 

estrany que no hi hagi tanta participació.  

Es proposa pactar una estratègia comunicativa per tal d’animar.  

✓ El tipus de guardó? Serà una placa.  

✓ Termini.  

a. 1r difusió de què és, per a què es fa, i qui ho fa, condicions 

que calen, i dates possibles (de presentació, de finalitzar, de 

l’acta) 

b. Termini de presentació de candidatures 

c. Difusió de l’acta 

5. Torn obert de paraules 

Es comenta que hi ha una dispersió de les comissions, i que unificant-les 

hi hauria una millor coalició, es podrien assabentar del que fan totes les 

comissions.    

6. Propera trobada  

Es comenta que la propera sessió serà al març però que serà amb la 

Tècnica de voluntariat en les jornades de discussió.  

La propera trobada com a Consell serà a l’abril.  

7. Comiat 

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

 
 

ACORDS  
- S’acorda que el Tècnic parlarà amb companys i companyes per fer  

difusió, i sobretot amb Sergi Gil.  



 

- S’acorda que es prepararà un document amb l’explicació del 

reconeixement 

- S’acorda que la gent que participa al Consell Consultiu farà difusió 

boca a boca a diferents casals. (Can Rull, Centre Cívic, ...)  

 


