
 

 

 

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 1 

DATA 23/03/2022 

HORA 10h 

LLOC   Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

Membres comissió: 
Agustina M., Rosa T., Concha A., Anna M., Maria C., Antoni L.. 
 
S’excusen: 
Enric C., Dolors C., Carme M., Eulalia S., Manel T., M. Elena C., Xavi M, 
Teresa S., Miquel A., Carme V., Eduard D., Isabel C. 
  
 
  

DINAMITZACIÓ 
Ajuntament:  
Alexandra Puntas , Cicles de Vida. 
Andrea Altadill, Portacabot  

ORDRE DEL DIA / 
TEMES A TREBALLAR 

• Benvinguda 
 
 

• Presentació equip dinamitzador 
 
 

• Anàlisi sobre la situació actual de la Comissió 
 

o Projectes i iniciatives 
 

o Tasques pendents 
 

• Definir objectius de les properes sessions 
(calendarització) 

o Properes trobades: 
 



 

 

▪ 20 d’abril: comissió permanent  
▪ 27 d’abril: sessió de treball comissió 

comunicació i ciutat 
▪ 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 

 

• Torn obert de paraules 
 
 

• Comiat  

DESENVOLUPAMET 
DE LA SESSIÓ 

 
- Benvinguda 

 
L’Alexandra inicia la sessió amb la presentació de la nova 
persona que dinamitzarà les properes sessions (Andrea). 
Es presenten totes les persones assistents. 

 
- Anàlisi sobre la situació actual de la Comissió 

 
Es fa un repàs de totes les comissions. 
1. Solitud no volguda i voluntariat. (Breu explicació de 
l’enquesta que s’està treballant) 
2. Ciutat i comunicació. (Telegram 60 i més) 
3. Lleure i participació (Ha estat treballant el programa de 
viatges amb persones grans). 

 
 

- Projectes i iniciatives 
 

Es proposa buscar estratègies per arribar al màxim gent possible i 
també, reflexionar sobre com fer de Sabadell una ciutat més amable 
amb la gent gran. Aquest és l’objectiu general del Consell. 
 
 

- Telegram:  
 

1) Dos eixos de Telegram: com promoure la seva 
instal·lació i com fer que hi hagi noticies al Telegram 
de forma setmanal. 

2) Falta activar-lo juntament amb l’enquesta, és necessari un 
grup motor. 

3) Es parteix de la basa que hi ha gent que no tindrà accés, 
Reflexió sobre l’escletxa digital. 

4) Proposta de campanya per fer-ne difusió amb el suport de 
l’ajuntament. 



 

 

5) Fer difusió de l’enquesta. 
6) Preparar la campanya per tal de demanar el suport a 

l’ajuntament quan estigui feta (pensar en díptics, Qr, pas a 
pas, correu bàsic i preparar fitxes,  etc... 

7) Ja es va fer una nota de premsa. 
 

 
- Targeta 60+ : definir bé el funcionament. Els Casals són qui 

tramiten la targeta però les persones s’han de fer sòcies. És 
possible fomentar-ho a través del canal del Telegram.  
 

- Tiquet bus: es fa en base al sou i no es té en compte el 
patrimoni o la gent que viu de renda. Es defensa la política 
redistributiva però hi ha debat. Proposta: agafar el model de 
BCN, que hi hagi dos models un que sigui totalment gratuït, i 
l’altre que s’ajusti al poder adquisitiu. 

 
Reflexió: és necessita més informació es proposa convidar a un tècnic 
de mobilitat de l’ajuntament per tal de saber-ne més i veure quina 
proposta més real es pot fer. 
 

 
- Definir objectius de les properes sessions  i tasques pendents 

(calendarització) 
 
 
 

- 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. 

 

o 20 d’abril: comissió permanent  
 

o 27 d’abril: sessió de treball comissió comunicació i 
ciutat. Telegram. 

 
 

o 25 de maig: sessió de treball comissió comunicació 
i ciutat.  Temàtica del transport, pendent de rebre 
resposta si assisteix un/a tècnic/a de mobilitat per 
assessorament. 

 

o 15 de juny: sessió de treball comissió comunicació 
i ciutat: redacció informe final 

 

o 21 de juny: Comissió permanent 
o 7 de juliol: sessió plenària del Consell 

 
                                                                                                                                                             



 

 

- Salutació  
 

- Tancament 
 
Comiat i agraïments  

ACORDS  

• 27 d’abril: Telegram. 
 
 

• 25 de maig: Temàtica del transport, pendent de rebre 
resposta si assisteix un/a tècnic/a de mobilitat per 
assessorament. 

 

• 15 de juny: Redacció informe final 
  

 


