
 

 

 

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 25/05/2022 

HORA 10h 

LLOC   Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

Membres comissió: 
 Carme M, Enric C., Antoni L., Carme V., Rosa T., Toni L.,  
S’excusen: 
Maria C., Eulàlia S., Agustina M., Manel T., Elena C., Xavier M., Teresa 
S., Concepción A., Miquel A., Eduard D., Isabel C. 
  

DINAMITZACIÓ 

Ajuntament:  
Maribel Castaño, Tècnica de Mobilitat,Trànsit i Transport 
Alexandra P. Tècnica del Servei, Clicles de Vida 
Andrea Altadill, Portacabot 
  

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A TREBALLAR 

1. Benvinguda 
 
2. Transport: presentació de la proposta a la tècnica de 
mobilitat  
 
3. Telegram 
- Correu fet a les entitats 
- Festes Majors 
- Díptic 
- Repensar elements de difusió (possible vídeo propi) 

 
4. Properes trobades: 
 
• 15 de juny: sessió de treball comissió comunicació i ciutat 
dedicada a la redacció de l’Informe Final 
• 21 de juny: Comissió permanent 



 

 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell 
 
5. Torn obert de paraules 

 
6. Comiat 

DESENVOLUPAMET 
DE LA SESSIÓ 

 
1. Benvinguda 

 
Es dona la benvinguda a les persones assistents, fem una ronda breu 
de presentació.  
Avui assisteix la Maribel Castaño Tècnica de Mobilitat, Trànsit i 
Transport.  
També l’ Alexandra Puntas,  Tècnica del Servei Clicles de Vida. 
 
 

2. Transport públic 
 
La Comissió exposa la seva primera proposta a la Tècnica. 

 
➢ Primera proposta: 

 
La proposta sobre el transport públic parteix de 3 eixos: 
 
Tenir en compte de les rendes per tal que s’analitzi el patrimoni i sigui 
més equitatiu. 
 

• 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. 
 
Finalitzada l’explicació per part de la Comissió la tècnica explica que a 
Sabadell la tarifació social ho porten els Serveis Tècnics d’Acció Social. 
 
Ella es compromet a transmetre la informació als seus superiors, a més 
a més, recomana que parlem amb l’altre departament. 
 
Quan la tècnica marxa es segueixen treballant altres punts que es 
presentaran al Plenari.  
 

➢ Segona proposta: 
 

• Tarifació social de taxis a l’hospital. 
 

➢ Tercera opció: 
 



 

 

• Bus a l’aeroport 
 
 

3. Telegram 
 
Es repassa la situació del Telegram molt per sobre perquè no queda 
temps:  
 

- Correu fet a les entitats 
- Festes Majors 
- Díptic 
- Repensar elements de difusió (possible vídeo propi) 

 
Es valora proposar a l’ajuntament fer campanya publicitària als mitjans 
de transport o als CAPs. 
 
També donar un paper informatiu a les persones que recullin el carnet 
60+ 
 

 
4. Definir objectius de les properes sessions  i tasques 

pendents  
 
 

• 15 de juny: Redacció informe final 

• 21 de juny: Comissió permanent 

•  7 de juliol: sessió plenària del Consell 
 
 
  

ACORDS  

• Demanar a l’ajuntament que a la propera sessió vingui la 
tècnica d’acció social a la propera sessió. 

• Preguntar pel Consell de la gent gran a nivell Comarcal: Carme 
Videra hi vol participar. 

• Preguntar si les entitats estan enviat les activitats per publicar-
les al Telegram 

• Durant la darrera sessió es redactarà l’informe final  
 


