
 

COMISSIÓ: 1. SOLITUD NO VOLGUDA I VOLUNTARIAT 
 

 

Descripció: 

 
Abordar la problemàtica sobre la solitud no desitjada i l'aïllament social 
de les persones grans que viuen al nostre municipi. 

 
Programa de voluntariat de les persones grans. 

 

SESSIÓ 2 

DATA 26/04/2022 

HORA 10h 

LLOC Casal Pere Quart 

 

 

 
ASSISTENTS 

Membres comissió: 
Agustina M., Miquel A., Inma P., Pere F., Carme V., Antoni L. 

 
S’excusen: 
Dolors J., Lidia G., Txell T, Dolors C., Mireia O., Teresa S., Joana M., Isabel 
C., Teresa G., Begoña A., Maria C., 

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament: 
Andrea Altadill, Portacabot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A TREBALLAR 

 

 
1. Benvinguda 

 
2. Lectura d’acords anteriors. 

 
3. Comunicat persones voluntàries. 

 
4. Repàs contactes amb Coordinadora casals i entitats, FAV, Aula, 
etc. 

 
5. Anàlisis de dades enquestes 

 
6. Definir objectius de les properes sessions (calendarització) 

 
7. Recordatori pròximes trobades: 

 
o 24 de maig: sessió de treball comissió solitud no volguda i 
voluntariat. 
o 14 de juny: sessió de treball comissió solitud no volguda i 
voluntariat. 
o 21 de juny: Comissió permanent 
o 7 de juliol: sessió plenària del Consell 



 8. Torn obert de paraules 
 
9. Comiat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
DESENVOLUPAMENT 
DE LA SESSIÓ 

 

• Benvinguda 

 
S’inicia la sessió amb la presentació de la persona 
dinamitzadora, seguidament es procedeix amb la presentació 
de les persones participants. 

 

• Lectura d’acords 

 
• Antoni LL. preguntarà si la següent convocatòria de la FAV 
(Federació Associació de Veïns) serà el 7 d’abril per poder anar 
a presentar la iniciativa. 

 
Antoni LL. explica que encara no ha pogut concretar una cita 
amb ells tot i que ho està intentat, durant aquest mes de maig 
espera  aconseguir-ho. 

 
• S’informarà a les persones vinculades a l’Aula. 

 
L’Agustina M. ha fet el contacte, però encara no li han 
comunicat si han començat a fer qüestionaris. Se li proporciona 
l’enllaç per tal que pugui continuar fent difusió 
 
• La Begoña A. el 5 d’abril ho explicarà a la Coordinadora de 
casals i entitats també. 

 
La Begoña no ha pogut assistir a la reunió, per aquest motiu 
no s’ha pogut revisar aquest punt. Es posposa per la propera 
sessió. 

 
• A l’abril hauran d’estar realitzats tots els contactes per 
trobar persones voluntàries i així vincular-se amb espais que 
facilitin la difusió de l’enquesta. 

 
El procés s’allarga, ja que encara no s’ha recol·lectat suficient 
informació. 

 
• 26 d’abril s’analitzaran les dades, l’ajuntament s’ocuparà de 
fer-les arribar. Segons el nombre d’enquestes aconseguides, es 
valorarà si allargar la realització d’enquestes fins a finals de 
juliol, ja que la mostra mínima hauria de ser 400 enquestes. 

 
El nombre d’enquestes és insuficient i es decideix seguir 
treballant en la difusió d’aquestes. 



 • Enviament d’un comunicat a les persones voluntàries a través 
de la Txell T. per tal de fer un seguiment i mostrar l’agraïment 
del Consell. 

 

Queda pendent per la propera sessió. 

 

• Anàlisis de dades enquestes 
 

Els resultats encara estan molt per sota dels paràmetres 
desitjats. Es continua elaborant propostes que incrementin la 
participació. 

 

• Repàs de contactes amb diversos agents (Coordinadora casals 
i entitats, FAV, Aula, etc.) 

 
La Comissió proposa enviar un correu a totes les entitats per 
convocar a les persones responsables i també a les persones 
voluntàries que han estat fent les enquestes. 
El text per al correu és: 

 
“Benvolguts i benvolgudes responsables d’entitats, 

 
Ens dirigim a les persones que feu activitats específiques 
dirigides a persones de seixanta anys o més. 

 
El Consell de la Gran de Sabadell ja fa un any que està 
treballant en un concepte molt important, el de la Solitud no 
volguda. Per això s’ha elaborat una enquesta molt senzilla, de 
breu durada, que ens podrà donar molta informació sobre la 
realitat de la nostra ciutat.  
Amb aquestes dades treballarem per cercar solucions que 
millorin la qualitat de vida de la nostra població. 
Per explicar-vos en més detall aquesta enquesta i, sobretot, per 
demanar la vostra col·laboració fent-ne difusió al màxim de 
persones de més de 65 anys, unes 45.000, us convoquem a una 
reunió el dia 31 a l’auditori del Centre Cívic de Sant Oleguer a 
les 11 del matí. 

 
Agrairíem la vostra presència i que confirméssiu l’assistència. 

 
Salutacions cordials.” 

 

 

• Definir objectius de les properes sessions (calendarització) 
 

Estava previst fer l’enquesta durant un mes i mig, però es 
valora que no serà temps suficient, per tant s’allargarà el 
procés. 

 
24 de maig: 
- Presentació de la proposta a les entitats. 
- Coordinació amb les persones voluntàries. 
- Anàlisis i valoració del buidatge. 



 - Definició de la durabilitat de l’enquesta 
- Començar a plantejar possibles solucions (Parlar amb el 

punt de voluntariat, pensar en la importància que les 
persones es sentin escoltades, veure quin compromís té 
l’ajuntament, etc.) 

 
14 juny: Sessió de treball de la comissió “Solitud no 
volguda i voluntariat” i entrega l’informe de treball. 
21 juny: Comissió permanent. 
7 de juliol: Sessió plenària del Consell, s’haurà de fer la 
presentació. 

 

• Recordatori pròximes trobades: 

 
o 26 d’abril: sessió de treball “comissió solitud no 
volguda i voluntariat”. 
o 24 de maig: sessió de treball “ comissió solitud no 
volguda i voluntariat”. 
o 14 de juny: sessió de treball “comissió solitud no 
volguda i voluntariat”. 
o 21 de juny: Comissió permanent 
o 7 de juliol: sessió plenària del Consell de la Gent Gran 

de Sabadell. 
 

 

• Tancament 
 
Comiat i agraïments 

 

 

 

 

 

 

ACORDS 

• Es traspassarà a l’ajuntament la voluntat de convocar a les 

entitats per fer una reunió amb elles el dia 24 de maig. 

• L’Imma realitzarà enquestes al Mercat de Sant Antoni. 

• Entre l’Antoni i el Pere intentaran acabar de tancar la reunió 

amb la FAV. 

• El Miquel passarà enquestes a Parkinson Ara. 

• L’Agustina continuarà enfortint el contacte amb l’Aula. 

• El Pere, si l’ajuntament ho permet, es coordinarà amb el CAP 

del barri perquè facin enquestes allà. 

• Es revisaran els acords de les anteriors sessions. 

 


