
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 1 

DATA 24/03/2021 

HORA 10h 

LLOC  Casal Pere Quart 

ASSITENTS 

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

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: 
 

- 20 d’abril: Comissió permanent  
- 28 d’abril: sessió de treball comissió participació i lleure 
- 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 

 

• 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 repassa les tasques fetes anteriorment: de les 900 associacions contactades han 
contestat 142. 
Es remarca la importància de tenir ben registrades les entitats al registre municipal, n’hi 
ha un total de 900 registrades. 
 
Es recorda que una de les propostes fetes era organitzar un reconeixement a les entitats 
per la feina feta amb les persones de + de 60 anys. 
 
Pel que fa als viatges socioculturals s’explica la creació del servei municipal. El Sergi 
presenta la situació actual del servei. 
 
Es mostra la web. 
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. 
 
Repassem la situació de la Comissió 2 i de la problemàtica del Telegram. 
Es valora fer un treball coordinat amb la Comissió 2 ja que es disposa una llista d’entitats. 
La Comissió ha de fer la recollida de dades i enviar-ho a l’ajuntament per tal que ho puguin 
publicar.  
Des de la Comissió 3 es pot començar a mantenir contacte amb les entitats i demanar que 
facin arribar la seva oferta cultural i de lleure. 
Reflexió sobre perquè es va escollir el Telegram com a canal de difusió: és unidireccional. 
Des de la Comissió 2 fer una explicació de com s’utilitza i es descarrega el Telegram. 
 
 

• Tasques pendents:  
 
Es planteja com es gestiona el contacte amb les entitats.  
Es proposa demanar-los-hi que facin arribar tota la informació sobre les activitats que 
realitzen (Festa Major, Sant Jordi, etc...) 



Sorgeix el debat de l’escletxa digital, es recorda que hi ha un gruix de la població de 60 
anys i més que està molt familiaritzada amb les noves tecnologies. Sabem que hi ha un 
sector d’edat més avançada que no arriba, per això la Comissió 2 ha d’intentar difondre 
l’aplicació. 
 

• Peticions a entitats:  
 

1) Fer la presentació de Telegram i invitar-los a que puguin fer difusió entre els 
usuaris i usuàries. També tindran accés a noticies. 

2) Demanar que envien la programació cada setmana o 15 dies, s’ha de decidir. 
 

3) Es realitza l’escrit que s’enviarà a les entitats fent les peticions anteriors. 
 
 

4) L’ajuntament s’encarregarà d’enviar aquest primer correu a les entitats i si les 
entitats responen ja es començarà a publicar a Telegram abans de la propera 
reunió de la Comissió. 

 
 
- Definir objectius de les properes sessions  i tasques pendents (calendarització) 
 
Es reflexiona sobre fer un certamen i sobre la necessitat de crear unes bases per decidir 
quina entitat s’hauria de premia. 
S’haurà de pensar a qui va dirigit el reconeixement, si és una persona, si és un projecte.  
Marcar també uns requisits. 
Delimitar a participació a entitats de Sabadell. 
Les entitats presentaran la seva candidatura. 
Valorar si hi haurà diferents categories: per trajectòria, per projecte més innovadores, 
musical. 
Establir unes normes per part de la Comissió i presentar-ho al Plenari. 
 
S’obre un debat si pel Consell és interessant organitzar això, es conclou que sí. 
 
Properes trobades: 
 

• 20 d’abril: Comissió permanent  

• 28 d’abril: sessió de treball comissió participació i lleure. 

• 26 de maig: sessió de treball comissió participació i lleure (possible calendari, 
propostes definides amb bases)  

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

• 21 de juny: Comissió permanent 

• 7 de juliol: sessió plenària del Consell 
 

Salutació  
 
Tancament 
 
Comiat i agraïments 
  

ACORDS  
• Mantenir una comunicació fluida amb totes les entitats per anar fent un bon 

seguiment. (mínim cada 2 mesos). 



• 28 d’abril: Quines categories s’incorporaran: musical, projecte de ciutat. Assentar 
les bases (requisits, com s’haurà de presentar les candidatures) . Dia 1 d’octubre 
dia internacional de la gent gran.  

• 26 de maig: possible calendari, propostes definides amb bases. 

• 16 de juny: redacció de l’Informe Final. 
  

 


