
 

 

ACTA CONSELL MUNICIPAL DE GENT GRAN 

Número sessió: 01/21 

Caràcter: Ordinari 

Data: 9 d’abril de 2021 

Hora: 10 h  

Lloc: ZOOM  

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 

Creu Roja Vocal 
Associació de Gent Gran de Cerdanyola Vocal 
Sindicat CCOO Vallès Oriental-Maresme Vocal 
Grup de la memòria històrica de la gent gran Vocal  
Comissió de cultura de la gent gran Vocal  
Grup de ràdio i mitjans de comunicació Vocal 
Associació de Gent Gran de l’Havana Vocal 
Càritas Interparroquial de Mataró Vocal  
Associació de Gent Gran Jaume Terradas Vocal 
Associació de malalts de Parkinson Vocal 
Casal Cívic Mataró Jaume Terradas 
 

Vocal 

Comissió de qualitat de vida de la gent gran 
 

Vocal 

Tècnica del Servei d’Igualtat i Igualtat Ciutadana. Programes de 
Gent Gran Activa 

Secretària 

 

 

També hi assisteixen:  

Regidora de Benestar Social i Promoció de la Salut 
 

Convidada 

Coordinador del CUAP Convidat 
Infermeres del CUAP Convidades 
Cap de Servei d’Igualtat i Ciutadania Convidada 
 

S’excusen: 

Nom entitat/organització/institució 

ABS Cirea-Molins-Consorci Sanitari Maresme 

Aules senior 



 

Associació Gent Gran La Gatassa 

Il·lustre Col·legi d’Advocats de Mataró 

 

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 
Residència Geriàtrica Laia 
Sindicat UGT- pensionistes i jubilats 
Residència El Mirador 
Grup municipal ERC-MES-AM 
Grup municipal C’s 
Grup municipal PSC-CP 
Associació Gent Gran del Parc 
Associació de Jubilats i Pensionistes del Maresme-UDP 
Associació Familiars Alzheimer Maresme 
Moviment Educatiu del Maresme 
 
 
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. Presentació del nou Centre d’Urgències d’Atenció  Primària.  

6. Inici d’activitats presencials adreçades a la gent gran.  

7. Informació mòdul provisional casal de gent gran de l’Havana.  

8. Informacions diverses.  

9. Precs i preguntes. 

 

1. Benvinguda i salutacions. 

 

La regidora dona la benvinguda a tothom i es fa una roda de presentacions. 

 

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

S’aprova l’acta d’octubre de 2020, no hi ha cap esmena. 

Fem un canvi en l’ordre del dia i tractem primer el punt 5. 



 

 

5. Presentació del nou Centre d’Urgències d’Atenció  Primària.  

El dr responsable del CUAP explica que pel maig obrirà un Centre d’Urgències d’Atenció 
Primària a l’edifici de la seguretat social del camí del mig, el centre tractarà urgències lleus i 
abastarà des de Premià de Mar fins Arenys de Mar. 

 

3. Presentació de l’informe anual del consell. 

Es presenta l’informe anual com a resum dels temes tractats en el consell durant l’any 2020 i 
els acords presos. 

 
4. Presentació del Pla Anual.  

 
S’expliquen les propostes del nou Pla per l’any 2021 i es demana si es vol fer alguna aportació 
al mateix. 

No hi ha cap aportació i donem per bo el que hem presentat. 

 

6. Inici d’activitats presencials adreçades a la gent gran.  

 

S’exposa que estem treballant en una proposta per iniciar algunes activitats presencials a 
l’exterior en grups de 6 persones i totes les mesures vigents per combatre la pandèmia i es 
demana l’opinió de les persones presents per tal de saber la seva opinió sobre aquesta proposta 
que caldria aprovar des del Comitè de Crisi de l’Ajuntament de Mataró. 

La majoria de persones assistents manifesten que, malgrat hi ha ganes de tornar a fer activitats 
presencials, la millor opció ara mateix és esperar a fer-les al menys fins octubre esperant que hi 
hagi més persones vacunades i el risc sigui molt menor. També es comenta que fer activitats 
per grups de sis persones és molt complicat donat que no es pot arribar a molta gent i el 
desplegament de mitjans ha de ser el mateix que si es fes per un grup més gran. 

Tothom està d’acord en no iniciar activitat presencial i seguir amb la proposta en línia que ja 
s’està portant a terme. 

Es recorda que de manera presencial des de gener s’estan fent les passejades per la ciutat i que 
si hi ha alguna persona que vol rebre la informació que enviem diàriament amb activitats, cal 
que ens ho facin arribar i el sumarem a la llista de distribució. 

 

7. Informació mòdul provisional casal de gent gran de l’Havana.  

La regidora presenta el projecte del mòdul pel casal municipal de l’Havana com a solució 
temporal a la manca d’espai i amb l’objectiu de poder tenir un nou local a Colon-Tolon. 

Es passa la presentació del projecte de com quedarà el mòdul de 130m2 amb un cost de 
320.000€ que es preveu poder inaugurar pel maig de 2022.  

 

 



 

8. Informacions diverses.  

S’explica que a través de la Taula de reconstrucció s’ha contractat vàries persones per donar 
suport i ensenyar a fer els tràmits en línia d’altres administracions públiques. En aquest sentit 
s’ha preparat una sessió informativa dins del 19è cicle d’activitats formatives el proper dia 14 a 
les 17 hores i una sessió dedicada exclusivament a l’app “La meva salut” per ensenyar com 
funciona. 

 

Precs i preguntes de la presentació del Pla Anual. 

 

La presidenta de l’associació de gent gran de Jaume Terrades informa que hi ha una nova Junta 
a l’entitat. 

 

El representant del Grup de ràdio i mitjans de comunicació, demana si és possible que l’acta 
arribi després de la reunió, ens els dies o setmanes posteriors a la reunió. Si s’envia amb la 
propera convocatòria passa molt temps i és més complicat recordar el que es va dir en aquell 
moment. 

La Regidora pregunta si algú té algun inconvenient en que es faci així i tothom hi està d’acord. 

 

El representant de Càritas proposa poder tenir en algun lloc informació sobre documentals, 
pel·lícules...adreçades a les persones grans. 

La Regidora l’informa que en els missatges que diàriament enviem des de l’Ajuntament per 
correu electrònic i per whatsap es poden trobar activitats de gimnàstica, d’oci, d’exercicis de 
memòria...i anima que si alguna persona els vol rebre només al que ens ho facin saber. 

 

El representant de CCOO pregunta sobre la millora de la zona del dipòsit de Cerdanyola. 

La regidora li respon que tot plegat està bastant avançat i que per novembre també es farà 
l’acció de plantar arbres i plantes. 

 

El representant de l’Associació de malalts de Parkinson comenta que hi ha unes pistes de 
petanca que no s’utilitzen al carrer del Mas sant Jordi on es poden fer activitats i utilitzar les 
pistes que caldria netejar una mica de pinassa. 

 

Acords i compromisos 

- Aprovar l’Informe Anual 2020 

- Aprovar el Pla de Treball 2021 

Documents lliurats a la sessió o enviats per correu electrònic 

 Convocatòria de la reunió d’avui 

 Acta de la reunió d’octubre de 2020 



 

  
President/a                                                          Secretar/ària 
Nom                          Nom 
 
 
 

 

Mataró, a 9 d’abril  de 2021. 


