
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 16/06/2021 

HORA 10h 

LLOC  Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

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

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament:  
Andrea Altadill, Portacabot 
 

ORDRE DEL DIA / TEMES 
A TREBALLAR 

1. Benvinguda 
 
2. Lectura dels acords anteriors 
 
3. Reconeixement públic pel treball fet amb gent gran 
 
- Concretar títol 
 
4. Objectius de les properes sessions  
 
- Redacció de l’informe final durant la sessió del 16 de juny 
 
5. Properes trobades: 
- 21 de juny: Comissió permanent (només persones portaveus i secretaris) 
- 7 de juliol: sessió plenària del Consell 
 
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 acords anteriors 
 

Es realitza la lectura dels acords passats. 

3. Redacció de les bases 
 
Es segueix amb el repàs del reconeixement, es selecciona el títol i s’acorda la 
temporalitat. 
 
“RECONEIXEMENT AL TREBALL PER LA GENT GRAN” 

 
Temporalitat 

• Preparació del reconeixement: de setembre a desembre 2022 dedicats a feina 
interna. Fer difusió i organització. 

• Inici de sol·licituds : gener 2023. La presentació de les candidatures s’haurà de fer 
en el decurs d’aquest mes. 

• Febrer i març 2023: valoració i selecció. 

• Abril, maig i juny: preparació de la jornada. 

• Setmana de la gent gran (setembre-octubre) :lliurament del reconeixement. 
 
Coordinació amb l’ajuntament per fer-ne difusió. 

 
Va dirigit a persones i/o entitats. 
Reconeixement a una trajectòria a una persona o entitat: 
Que reuneixi alguna d’aquestes condicions: 
1) Tenir la residencia a Sabadell  
2)  Haver nascut o constituït a Sabadell  
3) Pertànyer a alguna entitat sabadellenca o ser una persona voluntària. 
 
Aspectes a valorar de l’actuació: 
1) Tenir 60+  
2) Que hagi estat un treball/dedicació per un període el més prolongat possible 
(mínim 5 anys) 
3) Que hagi treballat abastament en l’ajuda en la creació i desenvolupament 
d’una entitat dedicada a la gent gran 
4) 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 
  

 
- Com es seleccionarà la persona o entitat guanyadora? 

 
A través de la recepció dels formularis complimentats que s’hauran enviat oportunament. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
FORMULARI 
 

NOM: 
 

 

DNI: 
 

 

TELÈFON:  

ADREÇA:  

ENTITAT: 
 

 

REQUISITS (Marca amb una creu aquelles 
que compleixin) 

 

Tenir la residencia a Sabadell  

 
 

Haver nascut o constituït a Sabadell  

 
 

Pertànyer a alguna entitat sabadellenca o 

ser una persona voluntària 
 

MOTIVACIÓ: 
 

 

OBSERVACIONS:  

 
 
El jurat serà intern i el primer filtratge el farà la Comissió 3. 
 

• Com a mínim un representant de l’Ajuntament.  

• Que hi hagi representació de cada Comissió, com a mínim una persona. 

• 4 persones mínim. 

• No podran participar al reconeixement les persones que formin part del Consell 
de la Gent Gran. 

 
Quin és l’objectiu d’aquest reconeixement? 

• Per trajectòria.  
 

Com es selecciona a les personades candidates?  

• El jurat estudiarà els casos. 
 

PRINCIPIS 

• Transparència i neutralitat. 
 

• 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. 

 



REPÀS DE LA SITUACIÓ DELS VIATGES 
 
Es preguntarà a l’ajuntament com està la situació ja que a l’octubre es va dir que 
s’iniciarien els viatges. 
Debat sobre l’iniciativa de l’Ajuntment sobre el Cinema de Gent gran. 
 
Algunes persones de la Comissió pensen que el Consell Consultiu hagués pogut participar 
de forma directa amb aquesta activitat. 
 

 
4. Properes trobades: 

• 21 de juny: comissió permanent (només persones portaveus i secretaris) 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell 
 

 
5. Comiat i agraïments 

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

ACORDS  

 

• Es demanarà una resposta a l’ajuntament sobre el tema de l’organització dels 
viatges municipals. 

• La comissió permanent explicarà la iniciativa del  reconeixement pel proper curs. 
 

 


