
 

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

Número sessió: 02/18 

Caràcter: Ordinari 

Data: 14 de setembre  de 2018 

Hora: 10 h  

Lloc: Centre cívic de Pla d’en Boet 

Hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució Càrrec dins del consell 

Regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut, Consum i Gent 

Gran Activa 
Presidenta 

Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP Vocal 

Casal Cívic Mataró Jaume Terradas Vocal 

Associació Gent Gran La Gatassa Vocal 

Associació de Gent Gran de Molins Vocal 

Associació de Gent Gran de Cerdanyola Vocal 

Associació de Gent Gran de Cirera Vocal 

Associació de Gent Gran de la Llàntia Vocal 

Casal Municipal de Gent Gran Oriol Batista Vocal 

Associació Familiars Alzheimer Maresme Vocal 

Residència Geriàtrica Can Boada Vocal 

Moviment Educatiu del Maresme Vocal 

Grup municipal PSC-CP Vocal 

Grup municipal PxC Vocal 

Grup municipal CUP-PA Vocal 

Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle Vocal 

Comissió de la memòria històrica de la gent gran Vocal  

Comissió de cultura de la gent gran Vocal  

Comissió de qualitat de vida de la gent gran Vocal 

Comissió de ràdio Vocal 

Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme Vocal 

Associació de Gent Gran de l’Havana Vocal 

Cáritas Interparroquial de Mataró Vocal  

Associació de Gent Gran Jaume Terradas Vocal  

Residència El Mirador Vocal 

Associació de Gent Gran Rocafonda-El Palau Vocal 

Aules Sènior de Mataró Vocal 

Associació de Gent Gran de Pla d’en Boet Vocal 

Tècnica del Servei d’Igualtat i Ciutadania. Gent Gran Activa Secretaria 
 

També hi assisteixen:  



 

Coordinadora del servei de dinamització dels Casals de Gent Gran Convidada 

Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania Convidada 
 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

Creu Roja 

ABS Cirera-Molins-Consorci Sanitari Maresme 

Residència Geriàtrica Laia 

Sindicat UGT- pensionistes i jubilats 

Grup municipal PP 

Grup Municipal CIU 

Associació de malalts de Parkinson 

Associació Gent Gran del Parc 

Associació de veïns les Santes-Escorxador 

CAP Mataró3. Institut Català de la Salut 

Associació de veïns Mataro Centre 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

Grup municipal ERC-MES-AM 

 

No hi assisteixen: 

Nom entitat/organització/institució 

Grup municipal VOLEMataró 

Grup municipal C’s 

 

Ordre del dia: 

 

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

2. Presentació de la regidora delegada de Gent Gran Activa. 

3. Explicació dels resultats de la diagnosi del procés de Ciutats Amigues de la Gent 

Gran. 

4. Treball en diferents grups. 

5. Precs i preguntes. 

 

 

1. No es fa aquest punt, en el proper consell s’aprovaran les dues actes. 

2. Presentació de la nova regidora de gent gran Elisabeth Ruiz, la regidora  fa les 

explicacions de la dinàmica de la sessió d’avui que serà diferent, ja que avui és una 

sessió de treball en grups per aprovar i fer les aportacions que es cregui oportunes a la 

diagnosi del Procés de Ciutats Amigues. 



 

3. Explicació dels resultats de la diagnosi del procés de Ciutats Amigues de la Gent 

Gran. 

Les persones responsables de la consultora que estan portant el procés, fan una explicació de 

tot el procés portat fins avui i expliquen els objectius d’aquest projecte. 

 

Objectius: 

 

 Conèixer la situació actual del col·lectiu de persones grans a la ciutat, a través 

d’una mirada integral que tingui en compte tant les dades estadístiques com les 

visions dels agents implicats.  

 Detectar les necessitats existents, els aspectes positius, les barreres i els 

suggeriments de millora de les persones grans del municipi en els diferents 

àmbits que afecten la vida de les persones grans al municipi 

 Conèixer els punts de vista de les persones cuidadores de persones grans, sobre 

les avantatges i dificultats a què s’enfronten les persones de les que tenen cura. 

 Recollir les visions i les propostes en relació a les persones grans expressades 

pels agents socials i professionals de la ciutat. 

 Elaborar una primera proposta de línies d’acció futura en clau estratègica a 

desenvolupar per a cobrir les necessitats detectades   

 Implicar els agents socials del territori en el desenvolupament d’estratègies 

conjuntes per abordar les polítiques adreçades a les persones grans a la ciutat els 

propers anys. 

 

Actuacions realitzades: 

 

S’han realitzat 9 grups focals amb 131 participants i s’han fet 201 enquestes, d’aquestes 

enquestes han sortit 852 propostes i d’aquestes propostes 410 han estat positives i 31 han estat 

negatives. 

 

Primera aproximació a la diagnosi: 

 

S’explica els primers resultats de les 8 àrees temàtiques que estan classificades en tres eixos 

d’anàlisi: l’espai físic, els serveis municipals i l’entorn social. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Aquesta primera explicació es fa a tot el consell, la segona part es fa dividint les persones del 

consell en grups. 

 

4. Treball en diferents grups. 

Amb les explicacions de tots els resultats dels diferents 8 àmbits es fan tres grups amb 

tots els membres del consell per acordar els resultats i poder-los validar. 

 

5.  Precs i preguntes 

No hi ha més  preguntes i sense més temes a tractar es tanca la sessió a les 12’30 h 

 

 

 

 

President/a                                                          Secretar/ària 

Nom                          Nom 

 

 

 

 

 

 

 

Mataró, a 14  de setembre  de 2018. 

 


