
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 28/04/2021 

HORA 10h 

LLOC  Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

Membres comissió: 
Inma P., Carme M., M. Rosa M., M. Isabel A., M. José R., César I., Martí S., Antoni L. I 
Teresa S. 
 
S’excusen: 
Antonia F., Maria C., Lena A., Palmira G., Elena M., Maria M., Dolores C., AntoniaC., Tere 
I., Montse M., Concepcion A., Miquel A., Carme V., Victoria M. i Teresa G. 

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament:  
Andrea Altadill, Portacabot  

ORDRE DEL DIA / TEMES 
A TREBALLAR 

• 1. Benvinguda 

• 2. Lectura dels acords anteriors 

• 3. Redacció de les bases 

• 4. Enviar la fitxa model d’activitats que han preparat la Comissió. 

• 5. Definir objectius de les properes sessions (calendarització) 

• 6. Properes trobades: 
- 26 de maig: sessió de treball comissió participació i lleure 
- 16 de juny: sessió de treball comissió participació i lleure 
- 21 de juny: Comissió permanent 
- 7 de juliol: sessió plenària del Consell 

• 7. Comiat  

DESENVOLUPAMENT DE 
LA SESSIÓ 

1. Benvinguda 
 
La dinamitzadora es presenta i les persones de la comissió també fan una ronda 
de noms. 
 

2. Lectura dels acords anteriors 
 

Es recorda que s’ha aprovat el servei municipal, s’ha obert la licitació perquè les 
empreses puguin presentar les seves ofertes. Aquest mes de març s’acaba el 
termini per a que les empreses presentin les seves ofertes. A partir del mes d’abril 
hi haurà una resolució i es procedirà a fer la concessió del servei. 
Si els tempos es compleixen, a meitat de juny juliol, es podrà començar a 
organitzar les primeres sortides pels mesos d’octubre i novembre. 
Els viatges sempre es proposen durant 2 períodes: tardo-hivern i primavera. 



Com ja està tot llest pel que fa a l’organització de viatges, es segueix treballant 
per altres temes. 
 
Es segueix amb la proposta del reconeixement públic a una persona i/o entitat de 
Sabadell. Hi ha una part de la Comissió que voldria treballar altres temes abans 
que aquest com l’ajuda per la promoció dels Casals i no pas un premi ja que és 
valora la dificultat de ser just a l’hora d’escollir les persones que han fet un millor 
treball i de forma realment altruista, és molt subjectiu. Es reflexiona sobre quin 
és l’objectiu d’aquesta Comissió, si realment amb això es promocionen els espais 
de lleure. 
 
L’altra part de la comissió defensa que cada entitat pot presentar-se o recomanar 
a una persona a títol individual però que després la mateixa comissió o un grup 
motor dins d’aquesta haurà d’investigar i comprovar que realment la informació 
que  es dona és real. Es persegueix donar el premi a persones anònimes, per 
visibilitzar el treball constant. 
 
Costa arribar a un consens i es sotmet a votació si es tira endavant el certament, 
la proposta de fer-lo surt guanyadora però com falten moltes persones a la 
Comissió es planteja deixar-ho córrer i fer-la el proper dia. 
 

3. Redacció de les bases 
 
Es segueix amb la proposta de les bases que ha presentat el company Martí, es 
llegeix una a una i es debat cada punt. 
 
“ CONDICIONAT PEL RECONEIXEMENT AL TREBALL PER LA GENT GRAN 
Va dirigit a persones i/o entitats 
Reconeixement a un fet puntual: 
Que reuneixi alguna d’aquestes condicions: 
1) Tenir la residencia a Sabadell i/o rodalies 
2) Haver nascut o constituït a Sabadell 
3) Pertànyer a alguna entitat sabadellenca 
Aspectes a valorar de l’actuació: 
1) Feta de manera totalment altruista i desinteressada 
2) Dirigida a millorar la vida de la gent gran 
3) Dedicada a la formació de les persones grans 
4) Destinada a un grup el més nombrós possible 
5) Que sigui d’ajut per facilitar la integració social 
6) No és necessari, però no és excloent, que sigui una persona gran 
El període per valorar serà l’any natural. 
La presentació de les candidatures s’haurà de fer en el decurs del mes de gener. 
 
Reconeixement a una trajectòria: 
Que reuneixi alguna d’aquestes condicions: 
1) Tenir la residencia a Sabadell i/o rodalies 
2) Haver nascut o constituït a Sabadell 
3) Pertànyer a alguna entitat sabadellenca 
 
Aspectes a valorar de l’actuació: 
1) Que hagi estat un treball/dedicació per un període el més prolongat 
possible (mínim 5 anys) 



2) Que hagi treballat abastament en l’ajuda en la creació i desenvolupament 
d’una entitat dedicada a la gent gran 
3) Feta de manera totalment altruista i desinteressada 
4) Dirigida a millorar la vida de la gent gran 
5) Dedicada a la formació de les persones grans 
6) Destinada a un grup el més nombrós possible 
7) Que sigui d’ajut per facilitar la integració social 
8) No és necessari, però no és excloent, que sigui una persona gran 
La presentació de les candidatures s’haurà de fer en el decurs del mes de gener.” 
 
 

• Punts  a treballar:  
- Com es seleccionarà la persona o entitat guanyadora? 

El jurat serà intern. 
- Quin és l’objectiu d’aquest reconeixement? 

Per trajectòria o per un fet puntual.  
- Com es selecciona a les personades candidates?  

El jurat hauria d’estudiar dels casos. 
 

• Requisit indispensable 
- L’àmbit d’actuació ha de ser a Sabadell. 
- L’entitat ha de ser de Sabadell. 
- S’ha de pertànyer a alguna entitat sabadellenca. 
- Es poden presentar persones a títol individual i entitats. 
- Que l’activitat realitzada fos altruista i desinteressada. 
 

4. Enviar la fitxa model d’activitats que han preparat la Comissió 
 
Es fa una breu explicació sobre el punt en el que es troba la Comissió de Ciutat i 
Comunicació. S’ha redactat el correu amb la fitxa per enviar a les entitats i que 
aquestes, cada mes, facin arribar les seves propostes. 
L’Antoni comenta que ha vist un díptic del Mercat de Sant Joan on s’explica totes 
les activitats que es realitzen a Sabadell dirigides a persones de 60 i +.  
S’acorda que la dinamitzadora ho preguntarà a l’ajuntament per esclarir-ho. 
 

5. Definir objectius de les properes sessions (calendarització) 
 

• La propera sessió es farà la votació per decidir definitivament si es tira endavant 
o no la proposta del premi. 

• La dinamitzadora enviarà a la Comissió les bases que ha fet el Martí perquè 
aquesta faci una valoració a casa i durant la propera sessió decidir les bases 
definitives en cas de que tiri endavant la proposta. 

• Es plantejaran propostes com alternativa en cas que no s’aprovi el certament. 
 

6. Properes trobades: 
 

• 26 de maig: sessió de treball comissió participació i lleure  

• 16 de juny: sessió de treball comissió participació i lleure 

• 21 de juny: comissió permanent 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell 
 



 
7. Comiat i agraïments 

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

ACORDS  

La propera sessió es farà la votació per decidir definitivament si es tira endavant o no la 
proposta del premi. 
La dinamitzadora enviarà a la Comissió les bases que ha fet el Martí perquè aquesta faci 
una valoració a casa i durant la propera sessió decidir les bases definitives en cas de que 
tiri endavant la proposta. 
 
Es plantejaran propostes com alternativa en cas que no s’aprovi el certament.  
  

 


