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ACTA 1A SESSIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN

DIA: 11/04/2013
HORA: 17h
LLOC: Sala de Plens de l’Ajuntament
ASSITENTS:
-

Estanislau Fors i Garcia, Alcalde
Maribel Illescas i Sánchez, Regidora de Gent Gran
Laura Espinasa Martori, Secretària del Consell de la Gent Gran
Florià Giró, veí d’Arenys de Mar
Ramon Doy, President de la Vocalia de Jubilats
Xavier Esquerra, veí d’Arenys de Mar
Ma Assumpció Dias, Aula d’Extensió Universitària

Excusades: Ma Antònia Martí i Anna Pellicer
ORDRE DEL DIA:
123456-

Comunicació delegacions càrrecs i funcions segons el Reglament.
Proposta de temes d’interès ciutadà.
Proposta de temes d’interès municipal.
Proposta de temes d’interès específic per la Regidoria de la Gent Gran.
Proposta de calendari.
Precs i preguntes.

PRESENTACIÓ
Excusem a l'Anna de l'Esplai i a la Ma Antònia Martí.

1. COMUNICACIÓ I DESIGNACIONS:
L'Alcalde Presideix el Consell tot indicant que intentarà assistir a totes les sessions
ordinàries i extraordinàries del Consell, tot i així sempre hi serà la Regidora de Gent
Gran: Maribel Illescas
Secretaria del Consell: Laura Espinasa
Condueix la reunió la Regidora i passa a detallar i abordar l'Ordre del Dia.
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PRÈVIA:
Pot ser alguns de vosaltres trobeu a faltar a algún representant de l'Ateneu. L'Explicació
és la següent: L'Ateneu no és una entitat en la que els seus objectius sigui la gent gran.
Que en totes les trobades per preparar el Mes de la Gent Gran sempre han participat.
Però, tal i com es va parlar i acordar amb el president de la gestora actual, tot i que els
seus socis i sòcies ja s'anaven fent grans, l'objectiu de l'entitat era més ampli. Per aquest
motiu llevat que manifestin formar-ne part del Consell queda pendent. Sí que
demanarem, com a regidoria, que segueixin participant amb el carinyo i disponibilitat
que sempre ho han fet en el mes de la Gent Gran fins ara, les reunions que teniem

2. PROPOSTES D'INTERÈS CIUTADÀ:
Objectius a visibilitzar. Que les demandes arribin a 1r pla. Perquè hi ha actes que no
tenen perspectiva de gent gran. Deteccions per part dels ciutadans i ciutadanes.
3. PROPOSTES D’INTERÈS MUNICIPAL:
Propostes que poden entrar a Govern: temes d'interès. Per exemple: Atenent a les
consultes i demandes de ciutadans/nes grans referent a l’accés a les platges: des de
medi ambient hi ha coses que es tenen en compte i que la ciutadania no sap. Es
proposa al Consell de la Gent Gran si hi ha una xerrada, o similar, o una informativa de
les coses preparades i accions existents previstes, que poden ser del seu interès. Com
es pot aterrar i arribar a la ciutadania? I es pot aprofitar el Consell per proposar-ho.

4. PROPOSTA DE TEMES D’INTERÈS ESPECÍFIC
REGIDORIA DE LA GENT GRAN. TEMES D'INTERÈS

PER A

LA

Es fa referènca al Pla de Mandat(PdM):
Inevitablement i sortosament per la Gent Gran i en conseqüència per la regidoria, la
transversalitat és inevitable. Suscitar l'empatia amb els actors referents en altres àmbits
ens garanteix i incideix de mica en mica a fer-nos visibles. Hem d’aconseguir
complicitats.
- Presència a les escoles amb especial interès amb centres que contemplen L’ESO
i Batxillerat (Iinstitut i la Presentació)- Pla de treball per treballar la
intergeneracionalitat amb els més joves a l'Institut.
- Taller de la Memòria
- Prevenció en la Seguretat i la Salut:
- Entitats com l'Esplai i la Vocalia ha anat han rebut visitar els Bombers i els
Mossos.
- Serveis Socials: Seguretat al domicili.
- Actes i Festivitats:
Podem col·laborar amb Cultura, per exemple, indicant la realitat del que interessa a la
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Gent Gran i facilitar l'èxit de la feina de les persones que preparen els esdeveniments,
que tot i pensant amb Gent Gran, amb tota la bona voluntat, poden no coneixer els
veritables interessos plurals i diversos de la Gent Gran d'Arenys.
- Any Espriu: Des de l'organització dels temes de cultura no tenen en compte
potser la gent gran.
- Mobilitat (L'Alcalde introdueix el tema de les pujades dels carrers, barreres
arquitectòniques)
La regidora explica com en temes d'Urbanisme, es mira de fer gestions tot atenent les
observacions de la Gent Gran que copsen la necessitat o idoneitat. Ex.Baixada del
Maragall (pel Xifré), necessitat de posar una barana.
Pasos de vianants que no es fan servir.
- Transversalitat entre regidories: Consell d'Educació i Gent Gran.
5. PROPOSTA DE CALENDARI:
− Temes de cultura, Espriu, Festa Major.
− Mes d'octubre la Festa de la Gent Gran: Fins ara no teniem activat el Consell i
anàvem fen reunions amb les entitats, tot pensant en aquest mes. Ara el marc
és el Consell. Com a conjunt, es podria fer alguna cosa conjuntament
indepentdentment del que ja fan les entitats.
− Recollida de cèntims a la festa de la gent gran per Benestar Social.
− L'Alcalde diu que el Consell es podria celebrar cada 3 mesos.
6. PRECS I PREGUNTES:
Propostes dels membres Consell:
− Que no estiguin els passos a les cantonades perquè no es veuen els cotxes al
creuar.
− Bancs de fusta de la placeta són molt adequats.
− Es pot intercanviar idees entre els membres del Consell.
− Fer reunions mes informals a manera de Brainstorming o Pluja d’idees.
− Donar-nos els noms i els contactes de cada un dels membres.
− Proposta de trobada pel dia 2 de maig a les 5h al Calisay.
− Proposta de Consell: 3 cops l'any.
ACORDS:
− Passar els correus i els telèfons de tots i totes perquè ens puguem trobar per
treballar.
− Resum del què avui hem parlat.
− Donar difusió mitjançant el web municipal d'aquesta reunió inclouent la
fotografia que s'ha fet.
− Preparar l'acte per aprovar o no, per la propera reunió ordinària.
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