ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN
Número sessió: 02/20
Caràcter: Ordinari
Data: 20 d’octubre de 2020
Hora: 10 h
Lloc: Plataforma ZOOM
Hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució
Càrrec dins del consell
Regidora de Benestar Social, Habitatge, Sanitat, Salut, Consum i Gent
Presidenta
Gran Activa
Vocal
Residència El Mirador
Vocal
Associació de Gent Gran de Cerdanyola
Vocal
Associació Familiars Alzheimer Maresme
Vocal
Grup municipal PSC-CP

Grup municipal En Comú Podem Mataró

Vocal

Comissió de la memòria històrica de la gent gran
Comissió de cultura de la gent gran
Comissió de ràdio
Associació de Gent Gran de l’Havana
Associació de Gent Gran Jaume Terradas
Grup municipal C’s
Associació Gent Gran del Parc

Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal
Vocal

Casal Cívic Mataró Jaume Terradas
Associació de malalts de Parkinson
Comissió de qualitat de vida de la gent gran
Tècnica dels Perogrames de Gent Gran Activa. Servei d’Igualtat
i Diversitat Ciutadana.

Vocal

Vocal
Vocal
Vocal
Secretaria

També hi assisteixen:
Cap de Servei d’Igualtat i Diversitat Ciutadana
S’excusen:
Nom entitat/organització/institució

Creu Roja
Associació Gent Gran La Gatassa
Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme
Associació de Veïns de Pla d’en Boet – El Rengle
Cáritas Interparroquial de Mataró
Residència Geriàtrica Can Boada

Convidada

Residència Geriàtrica Laia
Aules Sènior de Mataró
No hi assisteixen:
Nom entitat/organització/institució

Grup municipal ERC-MES-AM
Associació Gent Gran del Parc
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró
ABS Cirea-Molins-Consorci Sanitari Maresme
Sindicat UGT- pensionistes i jubilats
Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP
Moviment Educatiu del Maresme

Ordre del dia:

1.

Salutacions i benvinguda.

2.

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

3.

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

4.

Inici activitat programes de gent gran.

5.

Precs i preguntes.

1. Salutacions i benvinguda.

La regidora dóna la benvinguda a les entitats assistents.
2. Aprovació, si s’escau, de l’acta de la darrera sessió.

S’aprova l’acta de la reunió del mes de febrer de 2020, no hi ha cap esmena.
3. Pla d’actuacions del Projecte Mataró, ciutat amiga de les persones grans.

La regidora explica alguns aspectes del Pla d’accions de ciutats amigues que el proper ple
municipal es presentarà i que es penjarà a la web un cop passat el Ple.
La Cap del servei explica i concreta el Pla d’accions del projecte Mataró, ciutat amiga de les
persones grans des dels seus inicis i fins el moment actual.

4. Inici activitat programes de gent gran.

La regidora explica que com ja s’ha anat informant que finalment no s’ha pogut iniciar
l’activitat als casals municipals de gent gran.
La intenció era obrir a partir del dia 19 d’octubre amb algunes activitats presencials però
l’actual situació de la pandèmia ha fet del tot impossible obrir els equipaments i les pistes de
petanca. L’objectiu principal és la seguretat i la salut.
5.

Precs i preguntes.

-

El representant de la Comissió de ràdio proposa que es pugui fer difusió de les mesures
a través del programa setmanal l’Hora de la Gent Gran.

-

El representant de l’Associació de gent gran de l’Havana explica la importància de fer
formació perquè mentre no es puguin fer activitats presencials, les persones grans
puguin accedir a les plataformes d’internet i a les activitats que es fan. En aquest cas se
li demana que si sap d’alguna persona que necessita formació ens faci arribar les dades
per poder-la ensenyar, s’està fent formació individualitzada des de l’inici de la
pandèmia. Cada cop són més les persones que estan utilitzant les plataformes d’internet
per estar connectades. La regidora explica que és un objectiu trencar la bretxa digital
que hi ha.

-

El representant de En Comú Podem proposa intentar en la mesura que es pugui fer
robades presencials però a l’aire lliure i per això és molt important cuidar l’espai públic
perquè estigui en bones condicions. Així com també la regulació de la mobilitat per la
vorera de vehicles com patinets, bicicletes...que posa en perill les persones que van a
peu. Proposa fer una campanya cívica de conscienciació i donar a conèixer
l’ordenament.

-

La representant de l’Associació de gent gran del Casal Cívic Jaume Terrades deixa
constància de les persones que tenen por d’utilitzar les noves tecnologies i la
importància de fer formació.

-

El representant de la Comissió de Memòria Històrica explica la importància d’arreglar
les voreres de la ciutat per poder-ne fer un bon ús i que està en la línia de Ciutats
Amigues. S’informa en aquest punt que des de la Comissió de Qualitat de Vida
d’aquest consell es treballen i es fan arribar aquestes temes de manteniment de l’espai
public.

-

El representant de l’Associació de gent gran de Parc i de l’Associació de Parkinson
expliquen la importància de poder obrir els lavabos públics sobre tot ara que els bars i
cafeteries estan tancats.

Durant la reunió l’alcalde es connecta per saludar a les persones presents.
Acords i compromisos
- Fer difusió de les accions del Pla d’accions de Mataró Ciutat amiga de les persones grans.
- Treballar la possibilitat d’obrir alguns lavabos públics.

- Gestionar la difusió de l’ordenança de mobilitat.

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic
 Convocatòria de la reunió.
 Acta de la reunió del mes de febrer.

President/a
Nom

Mataró, a 21 d’octubre de 2020.

Secretar/ària
Nom

