
ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN

Número sessió: 01/19

Caràcter: Ordinari

Data: 26 d’abril  de 2019

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
Grup municipal ERC-MES-AM Vocal
Moviment Educatiu del Maresme Vocal
Grup municipal PSC-CP Vocal
Grup municipal VOLEMataró Vocal

Sindicat UGT- pensionistes i jubilats 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 ràdio Vocal
Associació de Gent Gran de l’Havana Vocal
Cáritas Interparroquial de Mataró Vocal 
Associació de Gent Gran Rocafonda-El Palau Vocal
Associació de Gent Gran de Pla d’en Boet Vocal
Associació Gent Gran del Parc Vocal
Tècnica del Servei d’Igualtat i Ciutadania. Gent Gran Activa Secretaria

També hi assisteixen: 

Tècnica de gent gran Convidada
Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania Convidada

S’excusen:

Nom entitat/organització/institució



Creu Roja

Comissió de qualitat de vida de la gent gran

Grup municipal PP

Grup Municipal CIU

Associació de malalts de Parkinson

Associació de Gent Gran Jaume Terradas

Residència Geriàtrica Can Boada

Grup municipal CUP-PA

Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme

Aules Sènior de Mataró

Residència El Mirador

No hi assisteixen:

Nom entitat/organització/institució
Grup municipal C’s

Residència Geriàtrica Laia

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró

Grup municipal PxC

Associació de veïns Mataro Centre

Ordre del dia:

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

2. Presentació del nou Pla de Mobilitat.

3. Presentació de l’informe anual del consell.

4. Presentació del Pla Anual.

5. Informar sobre els actes relacionats amb el dia internacional de la gent gran.

6. Estat del projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’OMS.

7. Precs i preguntes.

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

S’aproven les dues actes del 2018 que encara teníem per aprovar, no hi ha cap esmena.

2. Presentació del nou Pla de Mobilitat.

Introdueix el tema la  cap del Servei de Mobilitat, indicant que es tracta d’un pla que per llei
estan obligats a desenvolupar els municipis de més de 50.000 habitants. Es va iniciar el 2014 i
s’ha treballat molt tant amb la ciutadania com amb els grups municipals. 



Es va fer l’aprovació inicial en el Ple de desembre i fins el 27 de febrer va estar en període
d’al·legacions.  A  nivell  municipal  s’han  fet  diverses  al·legacions.  Ara,  caldrà  esperar  les
provinents de les entitats  vinculades  a l’ATM, que se’ls va notificar  més tard a través del
Departament de Territori, Sostenibilitat i Medi Ambient i s’allargarà fins a mitjans de maig. 

El Pla està penjat al  Web municipal.  Consta de 5 volums. Ara caldrà definir els processos
concrets  per a cada projecte.  El Consell  de Mobilitat  ho lidera però en funció del territori
afectat i l’àmbit, també es portarà als consells territorials o sectorials. La Comissió Informativa
serà l’òrgan d’informació i debat polític.

Aquest Pla desenvolupa el Pacte per la Mobilitat, que és un decàleg on es recull el model de
ciutat que ens plantegem.

Tot seguit, comenta els objectius del Pla:

- Reduir el vehicle privat del 50 al 35%.

- Definir una xarxa bàsica pera vianants, transport i vehicles, amb eixos accessibles, còmodes
i segurs perquè els vianants hi puguin anar.

- Obrir el Front Marítim a la ciutat.

- Implementar progressivament paviment únic i ampliació de voreres.

- Eliminar els obstacles i realitzar actuacions per millorar les voreres.

- Implementació del Pla Estratègic d’Impuls al centre. Ampliació i millora de la gestió de la
zona de vianants del Centre.

- Millora del node de la xarxa de transport públic de la plaça de les Tereses i consolidar la
centralitat de la plaça

- Millorar la mobilitat dels vianants als barris.

- Creació d’una ronda verda per a vianants i ciclistes.

- Xarxa bàsica ciclista per connectar Mataró amb municipis veïns

- Potenciar com a eix de vianants les Rondes de Francesc Macià i Leopoldo O’Donnell.

- Procés participatiu per actuacions puntuals de millora pels vianants.

- Nova xarxa de busos: L3 fins el Tecnocampus; L4 recupera el pas per Joan Miró; L6 perd el
bucle que cobreix l’L4 per guanyar en freqüències; la L4 i la / s’amplia els caps de setmana;
s’amplia la flota, es redueixen freqüències, títols més econòmics...

- Millora dels carril bus.

- Sistema intel·ligent de regulació semafòrica.

- Millora de les parades de bus.

- Replantejament de la xarxa bàsica de vehicles (velocitats de 50 i 30 km).

- Estudi de reordenació de l’esquema de circulació.

- Millora interseccions amb alta intensitat o conflictivitat de trànsit (Pl. d’Espanya).

- Construcció de nous aparcaments municipals (zona del carrer de Miquel Biada).

- Promoció  de  la  rotació  mitjançant  zones  d’estacionament  amb  permanències  màximes
limitades.



- Més aparcaments per a motos i bicicletes.

- Incorporació de nous panells de senyalització viària.

- Execució de camins escolars segurs.

- Control periòdic de l’evolució dels principals contaminants.

- Foment de l’ús del vehicle elèctric.

- Dotació de vehicles de baixa contaminació.

- Renovació de la flota de vehicles de la policia i la brigada amb criteris d’implementació
sostenible.

- Monitorització de l’efecte de les actuacions del PMUS sobre el soroll de la ciutat.

- Regulació de les zones CiD (càrrega i descàrga) accés exclusiu als vehicles professionals

- Desenvolupament de la xarxa viària associada als nous accessos des de la C-32.

- Seguiment del  Observatori de la mobilitat.

Precs i preguntes del pla

El representant de l’associació de gent gran de l’Havana comenta si es farà alguna zona verda i 
algun punt de connexió pels cotxes elèctrics a la zona nova del c. Herrera.

La representant d’Alzheimer comenta que la rampa que hi ha des de l’Hospital per anar a les 
oficines del cementiri de la Valls, és molt pronunciada i l’autobús no hi arriba.

El representant de l’associació de gent gran de Gatassa comenta que davant del cap no hi ha 
lloc per deixar el cotxe perquè baixi un pacient i que també s’han de rebaixar les voreres 
davant l’entrada de l’associació i la residència.

La representant d’Alzheimer comenta que per la Ronda Cervantes hi ha moltes bicicletes i no 
utilitzen el carril bici. Es respon que en aquests casos no es obligatori utilitzar aquests carris, 
sinó que es recomanable.

La representant de Càritas pregunta si en els carrers de vianants les bicis poden anar per la 
direcció que volen. Se li respon que ara si però que s’està mirant de regularitzar aquestes 
temes. També pregunta perquè a Mataró no tenim una estació d’autobusos. Se li contesta que 
aquest tema ja va sortir al fer el pla i que es va decidir que estava més valorat el tema de tenir 
les parades descentralitzades i no només una. També comenta que s’hauria de millorar l’accés 
al passeig marítim.

La representant del MEM  proposa poder posar un servei de microbús pel centre, sobretot per a
la gent gran. També proposa que els taxis comencin a ser elèctrics.

El representant de la comissió de memòria històrica explica que a la sortida del Cap de Molins 
no pot sortir una persona que vagi en cadira de rodes perquè hi ha arbres que ho dificulten. 
També comenta que s’ha de millorar la línia 4.

La representant de l’associació UDP comenta que l’autobús que deixava al tanatori es va treure
i que s’hauria de tornar a posar.



3. Presentació de l’informe anual del consell.

Es presenta l’informe anual com a resum dels temes tractats en el consell i els acords realitzats.

4. Presentació del pla anual.

Es presenta el Pla anual amb les actuacions de gent gran al Pla d’actuacions municipals, i amb 
les accions a fer del consell per aquest any 2019.

5. Informar sobre els actes relacionats amb el dia internacional de la gent gran.

S’informa de les activitats proposades per celebrar el dia internacional de la gent gran, algunes 
d’aquestes activitats seran:

 Dimecres 25 de setembre, durant tot el matí  “Torneig de petanca pel dia internacional 
de la gent gran” al nou Parc Central

 Dimarts 2 d’octubre, actuació musical amb els grups de gospel, i ukelele
 Dijous 3 d’octubre, programa de radio especial dia internacional de la gent gran 
 i un especial també en la mostra d’entitats.
 Dissabte 5 d’octubre, mostra d’entitats de gent gran
 Dissabte 5 d’octubre, una flahsmob amb la cançó de la Crida de Txarango
 Dimarts 8 d’octubre, campionat de Rummikub al Casal Municipal de  Gent Gran de Pla

d’en Boet
 Dissabte 13 d’octubre, una tarda de cinema al Casal Cívic de Jaume Terradas
 Dimecres 16 d’octubre, concurs d’amanides al porxo del Casal Municipal de Gent Gran

del Parc
 Dimarts 22 d’octubre, a les 18h. L’hora del conte a la Biblioteca Pompeu Fabra 
 Dissabte 26 d’octubre, al Foment Recital de poesia de la gent gran
 Diumenge 17 de novembre, a les 11.30h ballada de sardanes al Casal Cívic de Jaume 

Terradas
Actes que falta encara concretar data

 Activitat esportiva de banyar-se a la piscina
 Activitat esportiva de gent gran
 Homenatge a les persones més grans de la ciutat


Sobre aquesta última activitat es pregunta a tots els membres del consell com creuen que 
podria ser aquest homenatge.
Alguns membres pregunten de quina edat estem parlant quan parlem sobre homenatge ja que 
segons l’edat es pot pensar en diferents criteris.
Es parla de poder fer dos actes, un pensat per a gent molt gran i un altre per la gent gran en 
general.
Una de les possibilitats seria fer un acte en un pavelló com per exemple un ball obert a tota la 
gent gran de la ciutat.
O muntar una carpa al Parc firal i fer algunes activitats o també es parla de fer una jornada amb
diferents actes per diferents edats.
Queda aquest tema obert a noves aportacions que es podran fer via correu electrònic.

6. Estat del projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran de l’OMS.



S’explica en quin procés està el projecte. En aquests moments la diagnosi ja està feta, i ja es va 
fer la presentació a nivell de ciutat.

Ara s’està treballant amb els diferents caps de serveis de l’Ajuntament  per parlar de les 
accions que von sorgir de la diagnosi i valorar cada acció.

Moltes de les accions ja s’estan portant a terme i algunes de les accions s’haurà de valorar com 
es treballen conjuntament amb altres plans de l’Ajuntament. 

Està previst que es presenti a finals d’estiu.

7. Precs i preguntes.

La representant de l’entitat d’Alzheimer explica que estan fent un decàleg amb els Mossos 
d’Esquadra sobre els maltractaments de la gent gran i que ho tinguem en compte, es podria 
parlar per posar aquesta presentació també en els actes del dia internacional de la gent gran.

El representant de la comissió de la radio fa una felicitació a tot el consell per la feina feta 
durant aquest any i explica el procés seguit en el consell amb la nova incorporació de la 
regidora. La regidora contesta donant les gràcies a tots els participants i s’acomiada del mandat
i del consell.

El representant de Volem Mataró comenta de poder fer una enquesta a la gent gran  per saber 
quines son les seves inquietuds, atur, habitatge.....

La regidora comenta que del tema d’habitatge s’ha parlat en les taules de treball del projecte de
Ciutats Amigues i que han sortit els següents temes, més ajuts per rehabilitacions, més 
habitatge social, habitatge accessible i més lloguer social.

Acords i compromisos

- Aprovar l’Informe Anual 2018

- Aprovar el Pla de Treball 2019 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic

 Convocatòria i Actes de les reunions passades

 Informe Anual 2018

 Pla de Treball 2019

President/a                                                          Secretar/ària
Nom                      Nom

Mataró, a 26 d’abril  de 2019.
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