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Actuacions PAM 2018 del servei  

 

 

 

 

 

 

Accions a fer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMER LES PERSONES: IGUALTAT D’OPORTUNITATS 

 

ÀMBIT 1.7 Atenció preferent a col·lectius prioritaris: Infància, Joves i Gent Gran 

 

Aquests   són   tres   col·lectius   de   població   que,   per   diferents  motius,   poden   ser 

especialment sensibles i per això haurien de ser objecte d’atenció preferent per part de 

l’administració. Infants i joves, en període de formació com a persones, necessiten uns referents,  

acompanyament  i  valors  que  a  vegades  no  poden  facilitar  només  escola  i pares; el jove també 

es desenvolupa com a persona en un espai social i és en aquest espai on necessita altres referents, 

per això, des de l’administració, hem d’oferir eines per a l’orientació, la formació i el gaudi d’un 

lleure que fomenti el seu desenvolupament personal i els seus valors. 

Per  mantenir  una  bona  qualitat  de  vida  de  les  persones  grans  també  és  important facilitar-los  

recursos  culturals,  de  socialització  i  de  lleure,  implicant-los  en  la  vida ciutadana, 

desenvolupant els seus interessos i aprofitant les seves capacitats. 

 

Acords de Mandat: 

 1.7.3. Potenciarem  l'activitat  cultural  de  les  persones  grans  i  la  conservació  del  

patrimoni  que representa  la  "memòria  històrica", tot promovent  la  transmissió  

intergeneracional  de  valors  i vivències. 

 

 

 Posar en marxa un nou casal de gent gran de la Llàntia  

 Debat sobre com ha de ser la xarxa de casals de gent gran de la ciutat 

 

 Organització del Certamen de les arts 

 Implementar més projectes intergeneracionals 

 Difondre l’exposició Mataró anys 30 

 Organització de visites guiades de la memòria històrica 

 Dinamitzar la web www.memoriagentgran.cat 

 Preparació del Cicle d’activitats formatives 

 Desenvolupar el diagnòstic del projecte de Ciutats Amigues amb la Gent Gran 

 

 

http://www.memoriagentgran.cat/


 

 

Calendari de reunions previst 

GENER:  JULIOL:  

FEBRER:  AGOST: 

MARÇ: SETEMBRE: Sessió ordinària 

ABRIL: Sessió ordinària OCTUBRE: 

MAIG:  NOVEMBRE: Sessió ordinària 

JUNY: DESEMBRE:  

 

 

Principals temes a tractar en el marc del Consell i els seus espais de participació 

Tema a tractar Espai 

Preparar el proper festival artístic de la gent gran Comissió de cultura 

Participació en el projecte de Cantagrans  Comissió de cultura 

Preparar el  certamen de les arts dels casals  Comissió de cultura 

Consolidar la web  www.memoriagentgran.cat Comissió de memòria històrica 

Fer difusió de les diferents visites guiades obertes a la ciutat Comissió de memòria històrica 

Derivar informes a mobilitat i espais públics de demandes fetes 
per les entitats del consell 

Comissió de qualitat de vida 

Preparar el  cicle d’activitats formatives per a la gent gran Comissió de qualitat de vida 

Crear un projecte conjunt casals i residències de gent gran Comissió de qualitat de vida 

Treballar temes de comunicació en relació a la gent gran Comissió de ràdio 

Preparar la propera  Mostra d’entitats de la gent gran Comissions de treball 

Fer difusió de l’inici del projecte de Ciutats Amigues per a la gent 
gran 

Comissions de treball 

 

 

Mataró,   16  de març   de 2018 


