
 

 

 

COMISSIÓ: 2. COMUNICACIÓ I CIUTAT 

Descripció: 

Aprofundir sobre temes de ciutat que interessin (museu del tèxtil, 

projectes comunitaris, accions amb residències, etc.)  

 

Aprovar una nova campanya d'imatge i comunicació sobre les 

persones grans. 

 

 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 2 

DATA 27/04/2022 

HORA 10h 

LLOC   Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

Membres comissió: 

Mari Carmen G. Enric C, Carme V., Rosa, Antoni L., Carme M, 

Concepción A. 

S’excusen: 

Miquel A., Dolors C., Eulalia S., Agustina M., Manel T., M. Elena C., Xavi 

M., Teresa S., Eduard D., Isabel C.  

 

 

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament:  

Andrea Altadill, Portacabot 

 

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A TREBALLAR 

1. Benvinguda 

2. Telegram 

• Creació de grup motor 

• Preparació de fitxes i correu. (títol, horari, descripció, 

ubicació) 

• Creació i preparació de campanya (díptic, QR, pas a pas, etc. 

• Fer difusió de l’enquesta 

• Fer difusió targeta +60 

 

3. Properes trobades: 

• 25 de maig: sessió de treball comissió comunicació i ciutat 

• 15 de juny: sessió de treball comissió comunicació i ciutat 

• 21 de juny: comissió permanent 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell 

4. Torn obert de paraules 

5. Comiat 



 

 

DESENVOLUPAMET 
DE LA SESSIÓ 

 
1. Benvinguda 

Es dona la benvinguda a les persones assistents i fem una ronda de 

presentació. 

2. Telegram 
 

- Es redacta el correu per enviar a les entitats:  

 

“Benvolguts i benvolgudes,  

L’Ajuntament i la Comissió de Comunicació  i Ciutat del Consell de la 

Gent Gran ha desenvolupat un canal de Telegram ( Sabadell 60+) amb 

l’objectiu de  publicar els diferents actes i activitats que es porten a 

terme a al ciutat per tal que la ciutadania les pugui . 

La forma de fer-nos arribar aquesta informació per poder publicar-la és 

la següent: 

1) Emplenar la graella. 

 

Títol de 

l’activitat 

Ubicació Dia  Hora Breu  descripció 

     

     

 

 

2) Enviar la graella amb les activitats mensuals a aquesta direcció 

de correu .....  entre el 20 i el 25 de cada mes per les activitats 

del mes següent. 

 

3) Us recordem que per accedir al canal de Telegram ( Sabadell 

60+) heu de descarregar l’aplicació. 

 

Moltes gràcies, esperem les vostres aportacions! 

 

Consell de la Gent Gran, Comissió Comunicació i Ciutat” 



 

 

 

- Es redacta un document amb l’explicació de com instal·lar el 

Telegram per tal de poder enviar-ho a les entitats si és creu 

necessari i també a l’Ajuntament perquè en pugui fer difusió. 

COM DESGARREGAR TELEGRAM 

Mòbil Android 

1) Entrat a la icona Google Play 

 



 

 

 

 

2) Ara has d’anar a la barra de recerca i escriure “ Telegram”. 



 

 

 

 

 

 

3) Veuràs que la primera opció és “Telegram”, prem el botó 

“Instal·lar”. 



 

 

 

 

 
3. Transport públic 



 

 

La proposta sobre el transport públic parteix de 3 eixos: 

 

• Engloba persones a  partir de 60 anys. 

• Les persones que tinguin una renda inferior a 7.000 euros 

anuals, tindrien el transport gratuït. 

• Rendes de 7.001 a 12.000 euros pagarien 12 euros l’any. 

• Rendes de 12.000€ a 20.000 euros pagarien 24 euros l’any. 

• Rendes superiors a 20.000 euros, tarifes regulars. 

 

 

 

4. Definir objectius de les properes sessions  i tasques pendents 
(calendarització) 

 

 

• 25 de maig: tancar el tema del Telegram i seguir amb el 

transport. Pendent de rebre resposta si assisteix un/a 

tècnic/a de mobilitat per assessorament. 

 

• 15 de juny: Redacció informe final 

 

 

  

ACORDS  

• Demanar a l’ajuntament que tingui en compte les activitats 

que es fan al Mercat de Sant Joan per posar-les al Telegram. 

• Es demanarà a les entitats que envien un cop al mes totes les 

propostes entre els dies 20 i 25 de cada mes i l’ajuntament 

farà la publicació d’aquestes cada setmana. 

• Inclouré en el correu a les entitats que organitzen les festes 

majors. 

• Confirmar l’assistència del tècnic de mobilitat. 

 

 


