Acta Núm.1.CGG. -030518-

ACTA 1A SESSIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN
Dia: 03/05/2018
Hora: 12h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents:
- Annabel Moreno, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
- Carles Sala, regidor de Gent Gran.
- Laura Espinasa, secretària del Consell de la Gent Gran.
- Magdalena López Balasch, Presidenta de l’Esplai, Associació d’Arenys de Mar
- Anna Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar.
- Jaume Barangé Salvañà, President de la Vocalia de Jubilats.
- Ramon Agulló Tornés, Secretari Vocalia de Jubilats.
- Manel Bosch Rodríguez,Vicepresident de l’Esplai d’Arenys de Mar.
- Marta Fonseca, Col·lectiu6 del Programa d’Envelliment Actiu i Autonomia Personal de
la Diputació de Barcelona.
Excusats/des:
- Annabel Moreno, Alcaldessa de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
- Ma Assumpció Dias, Aula d’Extensió Universitària.
ORDRE DEL DIA:
1.
2.
3.
4.

Aprovació de l’acta anterior.
Presentació nou president de la Vocalia.
Subvencions nominatives.
Planificació i propostes de projectes i activitats de l’any Regidoria (RADARS, activitats
intergeneracionals, xerrades, Diada / mes de la Gent Gran)
5. Proposta de coordinació activitats conjuntes entitats.
6. Presentació de Marta Fonseca del Col·lectiu.6 a través de la Diputació per donar suport
al Consell.
7. Precs i preguntes.

1.- Es procedeix a llegir l’acta anterior i es dóna per aprovada.
2.- Presentacions
El Regidor agraeix a tots els membres del plenari del Consell la seva assistència i participació.
Excusa l’Alcaldessa, Annabel Moreno i la representant de l’Aula d’Extensió Universitària, Ma
Assumpció Dias.

3.- Subvencions nominatives
S’explica el funcionament i que cada una de les entitats es comencin a mirar les sol·licituds tan
bon punt els hi enviem per correu electrònic els models de sol·licitud i de justificació, perquè ja
els hi direm el termini i maneres de fer-les.
Es posa l’accent també en que s’ha de justificar pel doble de l’import en que sol·liciten.
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4.- Planificació i propostes de l’any
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Per part de l’Esplai abans es feia un concurs de dibuix amb els grans i els joves per tal de
comparar les vivències. Però es va acabar deixant perquè cada cop costava més de que es
participés.
Altres activitats:
 Torneig d’escacs
 Torneig de ping pong
 Domino, rubikub
Preveient normes de conducta...però les dones tenen por de no fer-ho prou bé.
Es podria fer un torneig conjunt a les dues seus de les entitats.
S’informa del projecte RADARS i es donen les adhesions per les associacions de la Vocalia de
Jubilats i l’Esplai.
S’explica que és un projecte comunitari i que la seva finalitat és detectar a les persones més
grans de 75 anys que viuen soles. Serveix per transformar la vila, per detectar altres
problemàtiques, el de les persones que tenen una solitud sentida i que també poden conviure
amb algú però que també es passen molt de temps soles a casa, no baixen a comprar, etc. O bé
que tenen alguna persona dependent...O bé tenen a algú a la residència, etc.
Es farà un porta a porta per això.
L’organització com a estructura del projecte és un grup motor format per l’àrea de gent gran i
la de serveis socials.
I la Taula RADARS que és l’espai format per associacions i agents socials que prendran
decisions al projecte i per això cal adherir-se al projecte i formar part de la Taula.
Més endavant es formaran voluntaris per fer activitats amb els usuaris RADARS.
Es remarca que no és finalitat del projecte ni tampoc de Gent Gran els casos que són
típicament de Serveis Socials (deterioraments cognitius severs, assumptes econòmics, etc..);
això sí, es derivaran a Serveis Socials.
Es posa l’exemple d’activitats que es proposa per la Taula RADARS la del Cafè RADARS que fan
a Arenys de Munt (que també té aquest projecte), amb l’objectiu de conèixer-se, compartir
experiències, etc.
Comentaris al projecte:
 Es rep el comentari que aquelles persones grans que no volen sortir de casa moltes és
perquè no volen.
I s’aclareix que bo i així s’ha de procurar posar-les en relació amb l’entorn i fer xarxa per
vincular-se i no perdre la relació.
 Cada cop hi ha més gent que viu a les afores i a les urbanitzacions que són fora
d’Arenys de Mar.
 Si es detecta alguna persona a qui es comunica?:
A la regidoria de Gent Gran (937959777)
 Es proposa un autobús per la zona del Montmar perquè cada cop hi ha més gent.
 Es comenta que també es molt dificultós pujar al tren per a la gent gran.
S’informa que es realitzarà la xerrada d’accessibilitat a les platges.
I que la crtra. B511 ara ja és de l’Ajuntament.
DIADA i MES D’OCTUBRE
Es proposa que es convoqui el Consell pel mes de setembre per parlar de la Diada de la Gent
Gran.
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PROPOSTES D’ACCIONS ENTITATS:
La Vocalia es va trobar amb l’Esplai i van acordar de fer algunes activitats conjuntes, com per
exemple:
 Les excursions del mes de febrer amb la calçotada i a la tardor la cargolada. O també
altres sortides d’interès cultural.
 Fer el berenar a Lourdes.
 Es proposa fer també xerrades amb experts sobre pensions, serveis socials, ajuts i
assistències...
La Vocalia ha organitzat xerrades de prevenció amb els Bombers per exemple.
Es comenta també Que la Creu Roja també té activitats i xerrades interessants.
Propostes del Consell de Gent Gran:
 Per tenir més quòrum per fer les xerrades estaria bé acabar amb un pica pica.
 Una altra proposta a fer seria també que els comerços fessin promocions pels jubilats i
pensionistes i que aquests s’ identificats amb una tarja, per exemple com una carta de
serveis per als jubilats amb tots els descomptes:
o Un dels canals per parlar-ho seria amb l’UBICA. Es comenta que l’Esplai ho ha
està fent a través de la Iolanda , la presidenta de l’UBICA.
o Que es facin descomptes al Teatre Principal (que ja ho fan), Cinema, Festival de
Jazz, Seràfics (1euro)...
 Fer una revista de la Gent Gran, o bé que la revista municipal pugui tenir articles de la
gent gran com a espai reservat: “El Racó de la Gent Gran”.
 Tenir l’espai dels avis i àvies al tram nou cobert de la Riera
Aclariments:
Es parla que cada dos mesos l’Ajuntament treu la revista ATR.
La Vocalia fa una aportació esmentant el nombre de bancs que hi ha des del carrer Santa Clara
fins arribar a l’Asil Torrent: 35 bancs a banda i banda són 140 seients.
Demandes:
 La Vocalia demana que s’enviï el cens de les persones grans jubilades per tenir un
sondeig del públic potencial i així serviria per a totes dues entitats per saber el
percentatge de jubilats que hi ha a Arenys de Mar.

5. Proposta de coordinació activitats conjuntes entitats




Es demana que es faci una activitat conjunta del Consell de Gent Gran per a la Marató
de TV3.
Ser més presents per exemple a la Diada de Sant Jordi, a la Festa Major tenir més
representació, a l’11 de setembre. Per això seria necessari disposar d’una carpa.
El Ball del diumenge és a 4 euros perquè porta despesa muntar-ho. Per contra es diu
que no està fet per ballar.

6. Presentació de Marta Fonseca del Col·lectiu.6 a través de la Diputació
per donar suport al Consell
Es presenta la Marta Fonseca del Col·lectiu.6 i esmenta els objectius de l’entitat que treballa en
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3 punts essencials:
1. La Promoció de la participació ciutadana.
A Barcelona es va analitzar, debatre i proposar sobre la realitat de la gent gran. Al districte de
l’Eixample amb dinàmiques participatives i és un projecte vinculant.
Es va detectar que no hi havia bancs a entorns mixtos, es va consensuar com col·locar-los
(perquè no serveix de res posar una cadira sola per exemple) de quin tipus.
2. Consolidar el Consell de Gent Gran.
3. Desenvolupar accions:
a. De la vida quotidiana
b. Treball de cures, productiu i no remunerat
c. Amb les aspiracions del que es desitja té a veure amb el que es necessita per
exemple a l’espai públic.
Marta va ressaltar que de les propostes recollides si es fan un 25% ens podem donar per
satisfets perquè són propostes consistents i que surten del Consell de Gent Gran.

7. Precs i preguntes
S’han recollit com a propostes del Consell.

8. Acords



Es queda per fer la propera sessió com a grup de treball per a fer propostes més
concretes d’espai públic sobretot amb el Consell.
Es queda el dia 13 de setembre per fer la propera sessió ordinària del Consell de Gent
Gran.
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