
 

 

 

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 1 

DATA 22/03/2022 

HORA 10h 

LLOC  Casal Pere Quart 

ASSISTENTS 

Membres comissió: 
Agustina M., Txell T., Miquel A., Carme V., Antoni L. Begoña A., Maria 
C., 
 
S’excusen: 
Dolors J., Inma P., Lidia G, Dolores C., Antonia C, Tere I., Mireia O., 
Teresa G. i M. Rosa M. 
 
  

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament:  
Sergi Cordon, Cicles de Vida. 
Andrea Altadill, Portacabot  

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A TREBALLAR 

 
 

• Benvinguda 

• Presentació equip dinamitzador 

• Anàlisi sobre la situació actual de la Comissió 

• Projectes i iniciatives 

• Tasques pendents 

• Definir objectius de les properes sessions (calendarització) 

• Properes trobades: 

o 20 d’abril: comissió permanent  
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 Redacció informe) 
o 21 de juny: Comissió permanent 
o 7 de juliol: sessió plenària del Consell 

• Torn obert de paraules 



 

 

• Comiat 
 
  

DESENVOLUPAMENT 
DE LA SESSIÓ 

 
 

• Benvinguda 
 
El Sergi inicia la sessió amb la presentació de la nova persona 
que dinamitzarà les properes sessions (Andrea). 

 

• Anàlisi sobre la situació actual de la Comissió 
 
Es fa un repàs de les tasques iniciades per tal d’obtenir una 
visió global de la situació del procés. 
 
La Txell T. exposa les dates per tal de repassar-les si veure si 
tot és correcte.  
 
Està previst fer l’enquesta durant un mes i mig.  
 
26 d’abril: primer buidatge. Es podrà veure quina participació 
hi ha hagut a cada barri i veure si es pot reforçar.  

 
24 de maig: anàlisis del buidatge, és a dir, quins indicadors ens 
calen i quins no, etc. 
 
14 juny: sessió de treball comissió solitud no volguda i 
voluntariat. S’ entrega  l’informe. 

 
 21 juny: Comissió permanent 
 
7 de juliol: sessió plenària del Consell, s’haurà de fer la 
presentació. 

 
 

• Projectes i iniciatives 
 

 
Es fa un repàs de la situació actual per barris, quina 
representació hi ha a cada barri. 
 
Es proposen estratègies per arribar als barris on la 
representació és més baixa. 

 
L’enquesta ja està publica i es pot fer difusió. Es realitza de 
forma electrònica i anònima. Per tant, estan totes les dades 
informatitzades per tal de facilitar el buidatge i l’anàlisi. 



 

 

 
L’Antoni exposa la seva preocupació sobre la  fiabilitat de 
l’enquesta al estar impulsada per persones voluntàries. Explica 
que al ser anònima qualsevol persona pot realitzar-la o fer-la 
moltes vegades.  
  
El Sergi trasllada la informació que li ha fet arribar la 
consultora que gestiona aquest tema i afirma que perquè 
l’enquesta surti desviada una persona hauria de fer-la com a 
mínim 25 cops i tot i així seria un estrat residual. 
 
També s’explica que al primer buidatge es podrà veure quina 
és la situació de l’enquesta i analitzar si hi ha anomalies per tal 
de rectificar-les o reforçar certs punts. 
 
Es recorda que les persones voluntàries estan invertint el seu 
temps i, per tant, es confia amb el seu treball i la seva 
responsabilitat. 
 
 
Proposen demanar ajuda a les associacions de veïns i veïnes 
per tal de poder arribar a tots els barris i també presentar el 
qüestionari a la Federació. 
 
 

• Definir objectius de les properes sessions  i tasques pendents 
(calendarització) 
 
El Miquel A. reflexiona sobre el procés passat, exposa que les 
dates no s’han complert i que no hi haurà suficients enquestes 
ja que encara s’està gestionant les reunions per trobar 
persones que facin les enquestes. Diu que no és possible fer 
una mostra amb 500 enquestes. 
 
La Txell T. exposa que les dates s’estan complint a dia d’avui i 
que el procés és flexible i si és necessita modificar el calendari 
es farà si així ho desitja la Comissió però s’haurà de tenir en 
compte que al juliol i a l’agost es pot perdre informació ja que 
la gent fa vacances. 
 

• Properes trobades: 
 
Durant la propera reunió es tornarà a fer una valoració de les dates i 
les tasques per si s’ha de redefinir quelcom. 

 
20 d’abril: comissió permanent  
26 d’abril: sessió de treball comissió solitud no volguda i 
voluntariat. 
24 de maig: sessió de treball comissió solitud no volguda i 
voluntariat. 
14 de juny: sessió de treball comissió solitud no volguda i 



 

 

voluntariat. 
21 de juny: Comissió permanent L’informe ha d’estar acabat) 
7 de juliol: sessió plenària del Consell 

 
                                                                                                                                                             

• Salutació  
 

• Tancament 
 
Comiat i agraïments 

 
  

ACORDS  

 

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

 

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

• La Begoña A. el  5 d’abril ho explicarà a la Coordinadora 
de casals i entitats també. 

 

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

 

• 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. 

• 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. 

 
 
 
  

 


