
 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

Número sessió: 01/22 

Caràcter: Ordinari 

Data: 6 d’abril de 2022 

Hora: 10 h  

Lloc: Sala d’actes del centre cívic gatassa  

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Regidora d’Espai Públic i Equipaments Municipals, Persones 
Grans Actives i adjunta de Benestar Animal 
 

Presidenta 

Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme Vocal 
Grup de la memòria històrica de la gent gran Vocal  
Comissió de cultura de la gent gran Vocal  
Associació de Gent Gran de l’Havana Vocal 
Càritas Interparroquial de Mataró Vocal  
Associació de Gent Gran Jaume Terradas Vocal 
Comissió de qualitat de vida de la gent gran 
 

Vocal 

Associació Familiars Alzheimer Maresme Vocal 
Aules senior Vocal 
Associació de Gent Gran de Cerdanyola Vocal 
Grup de ràdio i mitjans de comunicació Vocal 
Sindicat UGT- pensionistes i jubilats Vocal 
Moviment Educatiu del Maresme Vocal 
Associació Gent Gran La Gatassa Vocal 
Grup municipal C’s Vocal 
Grup municipal PSC-CP Vocal 
Tècnica del Servei d’Igualtat i Igualtat Ciutadana. Programes de 
Gent Gran Activa 

Secretària 

 

 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

Residència El Mirador 

 

No hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució 
Grup municipal En Comú Podem Mataró 
Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle  



 

Residència Geriàtrica Can Boada 
Grup municipal ERC-MES-AM 
Associació Gent Gran del Parc 
Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP 
Creu Roja 
Associació de malalts de Parkinson 
Residència Geriàtrica Laia 
Casal Cívic Mataró Jaume Terradas 
 
 
 
Ordre del dia: 
 

1. Benvinguda i salutacions. 

2. Aprovació, si s’escau, de  l’acta de la darrera sessió.  

3. Presentació de l’informe anual del consell i activitat de les comissions.  

4. Presentació del Pla Anual.  

5. Proposta d’actualització del Manifest de la gent gran. 

6. Resum dels primers resultats de l’avaluació del projecte Mataro, ciutat amiga de les 
persones grans. 

7. Pressupostos participatius: propostes. 

8. Precs i preguntes. 

 

1. Benvinguda i salutacions. 

 

La presidenta dóna la benvinguda a totes les persones assistents i dóna per iniciada la sessió. 

 

2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.  

 

S’aprova l’acta d’abril de 2022, no hi ha cap esmena. 

 

3. Presentació de l’informe anual del consell i activitat de les comissions.  

 

La presidenta llegeix les activitats portades a terme durant l’any 2021: 

 Presentació de la guia de maltractament a les persones grans. 

 Presentació del nou servei d’urgències d’atenció primària. 

 Informació nou mòdul casal municipal de l’Havana. 

 Renovació del Consell. 



 

 Pla d’actuacions del Projecte Mataró, ciuitat amiga de les persones grans. 

 Inici activitats presencials als casals a partir del mes d’octubre. 

 

Comissió de ràdio: 

El seu representant explica com durant la pandèmia es van deixar, en un  primer moment, el 
programa de ràdio que es va reemprendre fet per internet en un format més senzill. A l’igual 
que les reunions que van passar de ser presencials a ser via plataforma on line. 

I recorda la importància d’utilitzar la ràdio com altaveu del que es fa en el marc del Consell. 

 

Comissió de memòria històrica: 

En l’inici de les activitats presencials es varen preparar 2 rutes noves dedicades al tèxtil, alguna 
visita a escoles i instituts donat que les rutes i visites presencials no s’han pogut iniciar fins el 
2022. 

 

Comissió de qualitat de vida: 

Des del mes de gener fins juliol es varen fer les reunions mensuals per zoom i des de setembre 
ja es fan de forma presencial. 
Durant l’any 2021 la comissió ha organitzat aquestes activitats: 
 
30 conferències del Cicle d’activitats formatives sobre salut física i mental (26 d’aquestes per 
zoom i el reste també presencials a les que han assistit 720 persones. 
 
215 missatges enviats amb activitats variades de gimnàstica, memòria i d’oci: via correu 
electrònic han arribat a 697 persones i via whatsap a 787 persones. 
 
S’han fet sessions de gimnàstica per zoom amb una mitjana d’assistència de 35 persones. 
 
Mensualment es fan arribar “avisos” per arreglar mobiliari urbà, voreres, arbres....que veiem 
que estan en mal estat i en fem el seguiment.  
 

Comissió de cultura: 

Des del mes de gener fins el mes de juliol varem fer també les reunions mensuals per zoom i 
des de setembre de forma presencial. 
Durant l’any 2021 la comissió ha organitzat aquestes activitats amb aquests resultats: 
 
Es va anul·lar tant el Cantagrans com el Festival degut a la situació de la Covid. 
  
Varem fer el certamen de disfresses amb les residències i centres de dia de la ciutat tot en línia 
i en el que es varen presentar 4 centres. Però es varen donar, virtualment, diplomes i també 
varen rebre un missatge de la Pallofa. 
 



 

Per abril es va fer el certamen de sant Jordi de poesia en el que es varen presentar 9 poemes 
que es varen llegir per les seves autores i autors a qui es va enviar un diploma virtual de 
participació. 
 
Per octubre varem fer el Festival de poesia al Foment amb les mesures de salut que imposava 
el COVID en aquell moment on es varen llegir les poesies presentades al Certamen. Aquest 
festival forma part de la celebració del dia internacional de la gent gran que a més va tenir: 
 

- La presentació virtual del receptari de fruites i verdures, en la que varen participar 24 
persones. 

- Una xerrada virtual sobre els drets de les persones grans. 
- La lectura del Manifest de la gent gran en el marc d’una xerrada sobre la tasca que fan 

els Amics de la gent gran a Mataró. 

 
A aquests actes de celebració hi varen participar 233 persones. 
 
Per últim es va fer el tancament de curs presencialment a la carpa que es va instal·lar al Parc 
amb un concert de la Cobla Jovenívola de Sabadell amb l’assistència de 83 persones degut a la 
limitació d’aforament. 
 
Durant l’any 2021 i encara en aquests moments tenim en marxa: 
 

2 grups de lectura de poesia  
1 grup de novel·la 

 
S’aprova per unanimitat. 

 
4. Presentació del Pla Anual.  

 

La presidenta llegeix el pla anual de 2022: 

 

 Valoració per la redacció del nou Pla d’acció del Projecte Ciutat amiga de les persones 
grans. 

 Activitats de les comissions. 

 Preparar nou cicle d’activitats formatives. 

 Preparar els actes del dia internacional de la gent gran. 

 Iniciar l’activitat anual de salut alimentària: receptari. 

 Seguir amb l’activitat presencial als casals. 

 Augmentar la presència a les xarxes socials. 

 Seguir amb la formació de comunicació virtual. 
 
S’aprova per unanimitat. 



 

 

 
5. Proposta d’actualització del Manifest de la gent gran. 

 
Cal actualitzar el punt número 13 del Manifest en el que diu: 

 

La gent gran necessitem una llei que reculli el dret a una mort digna, que augmenti el 
coneixement i apoderament de la ciutadania sobre el seu dret a la llibertat i l’autonomia en la 
presa de decisions respecte al procés de final de vida. 
 

La representant de la Comissió de qualitat de vida fa la proposta de canviar el text per aquest 
donat que la llei ja existeix: 

 

El 25 de juny de 2021 va entrar en vigor la Llei de l’eutanasia Ley Orgánica 3/2021, de 24 de 
marzo, que recull el dret a una mort digna i augmenta el coneixement i apoderament de la 
ciutadania sobre el seu dret a la llibertat i l’autonomia en la presa de decisions respecte al 
procés de final de vida. 

Demanem que es faci la màxima difusió de la mateixa. 

 

La proposta s’aprova per unanimitat. 

 

6. Resum dels primers resultats de l’avaluació del projecte Mataro, ciutat amiga de 
les persones grans. 

 

Els resultats els tindrem de cara l’octubre, quan  farem la presentació oficial. Veurem la 
possibilitat de poder avançar alguna dada per maig/juny i convocarem el Consell per tal de 
donar-les a conèixer i perquè es puguin fer aportacions a les mateixes. 

 

7. Pressupostos participatius: propostes. 

 

S’han presentat varies propostes i altres les presentem donat que estan recollides a les accions 
de Pla de ciutats amigues. 

Les passem a analitzar una a una amb la valoració dels companys/es que porten els 
pressupostos participatius que han analitzat cada una de les opcions, valorant si entra com a 
proposta: 

 

El grup de memòria històrica presenta una proposta d’obrir el fortí que hi ha al costat del Club 
Nàutic, al passeig marítim. – Aquesta proposta no es pot presentar donat que l’autorització 
depen d’altres administracions ja que es troba en la zona de protecció marítim-terrestre (ZMT) 
i el control de la gestió no és de l’Ajuntament de Mataró. 



 

El grup de ciutadans proposa tenir un pipicans al costat dels parcs infantils. La proposta 
s’ajusta a les condicions però es considera que no és un tema de gent gran per presentar com a 
consell, sinó que és un tema genèric de ciutat que es pot presentar com a tal. 

De les propostes que surten de ciutats amigues tenim: 

- Augment i senyalització dels lavabos públics. Que el Consell vota per unanimitat 
definida de la següent manera: adequar els antics lavabos del parc, fer els lavabos del 
casal de gent gran de manera que tinguin una entrada externa per guanyar un lavabo 
públic de millor accés i senyalitzar-los tots perquè les persones coneguin els lavabos 
públics que poden utilitzar. 

- Pantalles de les parades de bus amb la informació cultural de la ciutat. També es vota 
per unanimitat. 

- Posar escales automàtiques a aquells carrers que facin molta pujada. Es descarta per 
unanimitat. 

- Fer una pista de petanca a la Llàntia, al costat del poliesportiu. Es descarta per 
unanimitat. La proposta té un vot. 

 

Per tant es presentaran com a Consell de gent gran: 

 

- Augment i senyalització dels lavabos públics. 

- Pantalles de les parades de bus amb la informació cultural de la ciutat. 

Un cop presentades, ja s’avisarà tothom per tal que votin aquestes opcions i busquin altres 
persones que les votin també perquè surtin elegides. 

 

8. Precs i preguntes. 

 
Es proposa poder fer els pressupostos participatius en una altra ocasió per barris, per zones. 
 
Es demana que es netegin els vidres del casal d’Oriol Batista. 
 

Acords i compromisos 

- Aprovar l’Informe Anual 2021 

- Aprovar el Pla de Treball 20212 

 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

 Convocatòria de la reunió  

 Acta de la reunió d’octubre de 2020 

 Aprovar l’Informe Anual 2021 

 Aprovar el Pla de Treball 20212 



 

 Documentació informativa i fitxa pressupostos participatius 

 
 
 
  
President/a                                                          Secretar/ària 
Nom                          Nom 
 
 
 

 

Mataró, a 6 d’abril de 2022 


