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ACTA 1A SESSIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN 

 

Dia: 21/09/2017 

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. 

- Anna Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar. 

- Ma Assumpció Dias,  Aula d’Extensió Universitària. 

- Ramon Agulló Tornés,  Suplent Vocalia de Jubilats. 

- Manel Bosch, Vicepresident de l’Esplai d’Arenys de Mar. 

- Neus Payerol, convidada al Consell com a representant del taller de debat de gent gran 

del Pressupost Participatiu 2018. 

- Carles Esquerra, convidat al Consell com a representant del taller de debat de gent 

gran del Pressupost Participatiu 2018. 

- Pilar Martínez, Convidada com a Directora del Programa d’Envelliment Actiu i 

Autonomia Personal de la Diputació de Barcelona. 

- Carlos López, convidat com a suport al Pressupost Participatiu 2018. 

Excusats/des: 

- Ramon Doy,  Associació de Veïns Amics d’Arenys de Mar (Vocalia de Jubilats) 

- Josep Ma Bertran, veí d’Arenys de Mar 

 

 

 

ORDRE DEL DIA: 

 

 

1- Presentacions delegació de la presidència del Consell. 

2- Objectius del Consell. 

3- Projecte RADARS. 

4- Proposta Programa i coordinació del Mes de la Gent Gran. 

5- Precs i preguntes. 

6- Acords de treball, calendari i preparació següent reunió. 

 

 

1- PRESENTACIONS I DELEGACIÓ DE LA PRESIDÈNCIA DEL CONSELL 

 

El Regidor agraeix a tots els membres del plenari del Consell la seva assistència i participació. 

Es realitza la lectura dels membres del plenari del Consell: 

En representació de l’Esplai, la Magda López (com a titular) i en Manel Bosch (com a suplent); 

en representació de la Vocalia de Jubilats, en Ramon Doy (com a titular) i en Ramon Agulló 

(com a suplent); en representació de l’Aula d’Extensió Universitària, la M. Assumpció Dias (com 

a titular) i la Montserrat Badosa (com a suplent). I la Secretària, que serà la Laura Espinasa 

(tècnica de la Gent Gran). 

S’excusa al Sr. Esteve Torrents Carreras i el Sr. Al fred Mola Bota, que ja ens van comunicar i es 

van excusar fa dies que eren fora d’excursió. 

Es presenten també els membres convidats d’aquesta sessió: 
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La senyora Pilar Martínez, Convidada com a Directora del Programa d’Envelliment Actiu i 

Autonomia Personal de la Diputació de Barcelona.  

Carlos López, convidat com a suport al Pressupost Participatiu 2018. Neus Payerol i Carles 

Esquerra com a representants del taller de debat de gent gran del Pressupost Participatiu 2018. 

 

Abans de continuar amb la reunió es fa una menció al Sr. Salvador Riera Zarza, que ens va 

deixar fa un parell de mesos per donar-li el nostre agraïment i recordant la seva implicació com 

a arenyenc i membre de l’entitat UBICA i per ajudar-nos i assistir a aquest consell. Moltes 

Gràcies Salvador i descansa en Pau. 

 
Es presenta l’Alcaldessa Annabel Moreno i Nogué, qui delega la presidència al regidor de gent 

gran, Carles Sala i Parra. 

 

 

2.- OBJECTIUS DEL CONSELL 

 

Es posen de manifest els cinc principis temàtics proposats per les Nacions Unides, descrits en 

els documents dels drets humans per a persones d’edat: dignitat, independència, autorealització, 

assistència i participació. I és amb aquest darrer principi, el de la participació, mitjançant el qual 

es proposa incidir com a òrgan consultiu, a fi de visualitzar efectivament i de forma activa la 

participació de la Gent Gran en tots els àmbits de la vida política, econòmica, cultural, educativa 

i social d’Arenys de Mar.   

 

La finalitat del Consell, és que els membres expressin les inquietuds, proposin i assessorin 

l’Ajuntament en temes municipals de gent gran, per evitar l’exclusió d’aquest col·lectiu. Ja que la 

gent gran són una font de riquesa importantíssima pel poble, que sempre col·laboren amb el 

que poden i se’ls ha de tenir en compte. 

 

Així, el Consell de la Gent Gran és un òrgan de consulta, assessorament i col·laboració amb 

l’Ajuntament d’Arenys de Mar. I els seus objectius són: 

 

- Promocionar la participació activa de les persones grans de la vila, gaudir de la seva 

experiència i parer, en les polítiques actuals i de futur de la vila d’Arenys de Mar. 

- Fomentar la participació dels ciutadans i ciutadanes un cop finalitzada la seva vida 

laboral activa, que per les seves tasques, experiències desenvolupades i inquietuds, 

participin i es tinguin en compte les seves necessitats i particularitats en els temes de 

rellevància municipal.  

- Assessorar l’Ajuntament d’Arenys de Mar en aquells temes d’interès municipal a curt i 

llarg termini per evitar l’exclusió del col·lectiu. I en aquest sentit, un dels projectes que 

hi dóna resposta és el Projecte RADARS. 

- Estudiar, analitzar i fer propostes sobre temes municipals de rellevància susceptibles d’ 

interès i plena integració i desenvolupament de la Gent Gran a la vila. 

 
3.- PROJECTE RADARS 

 
S’explica l’origen del Projecte al barri de Camp d’en Grassot-Gràcia Nova del Districte de 

Gràcia per tal de donar resposta a les problemàtiques que es deriven de la situació d’aïllament i 
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d’exclusió relacional i social que viuen moltes persones grans. El projecte RADARS, és un 

projecte d’implicació de la comunitat en la qualitat de vida de la gent gran.  

 

A Arenys de Mar és un projecte impulsat per Gent Gran amb la coordinació amb Acció Social 

(Serveis Socials), on es coordina la col·laboració amb entitats, veïns i veïnes, comerços de barri, 

farmàcies*, i d’altres serveis per un treball en xarxa. 

L’objectiu del Projectes és: 

 

1. Detectar i prevenir situacions de risc de les persones grans; això és que les persones 

grans que escullen viure a casa seva puguin fer-ho en condicions de benestar i seguretat 

amb la complicitat del seu entorn. 

2. Pal·liar els efectes negatius de la “soledat no volguda” de les persones  grans i vincular-

les a la seva comunitat o entorn més proper. 

 

El funcionament del projecte es regeix per la detecció de persones grans en situació de 

vulnerabilitat o solitud amb col·laboració de tots els Radars veïnals, comercials i farmàcies de la 

vila, i amb la implicació de Serveis Socials.  Quan es detecta una persona gran en situació de 

vulnerabilitat, es posen en contacte a través del telèfon de Serveis Socials, que contacten amb la 

persona i li ofereixen l’oportunitat de participar-hi, oferint-los l’oportunitat de seguiment amb 

voluntariat i professionals com ara una treballadora familiar, etc. Que puguin rebre una sèrie 

d’acompanyaments i assessoraments que els tregui d’aquesta situació de vulnerabilitat. 

 

El proper dia 29 de setembre celebrem la 1a Taula de RADARS on hi assistiran els agents 

implicats: associacions, policia, regidoria d’Acció Social, grups municipals, Coordinadora de Salut 

Pública, etc. 

I una altre membre que es posa en valor de participar-hi és un membre del Consell de Gent 

Gran. Per això es proposa a l’Anna Pellicer com a representant a aquesta Taula RADARS. Qui 

accepta i la resta del plenari també.  Per això, qui pugui transferir alguna problemàtica que afecti 

al Projecte RADARS que ho pugui explicar al Consell de Gent Gran. 

Es tracta de coordinar-nos amb entitats que estan en contacte amb persones grans que 

sofreixen algun tipus de deteriorament físic o cognitiu. 

Anna Pellicer alerta que s’ha d’anar amb cura “d’ entrar en la vida dels altres”... 

 

S’explica que es faran díptics i es posarà tot un dispositiu de difusió a llocs estratègics: 

farmàcies, Mercat, CAP,  Biblioteca, Serveis Socials, Calisay, etc. 

 

 
4.- PROPOSTA PROGRAM A MES DE LA GENT GRAN 

 
S’informa del Programa del Mes d’Octubre però la intenció és que any vinent i aprofitant que ja 

s’haurà constituït el Consell de la Gent Gran, el planifiquem entre tots i totes, és a dir, la 

Regidoria i els membres del Consell, per tal que el col·lectiu de Gent Gran se’l faci seu, no 

només que es participi en les festes, xerrades, sinó que penseu, organitzeu, lidereu el vostre 

mes. És el que es pretén amb aquest Consell, que doneu la vostra opinió i la vostra veu. 

Per això vull informar-vos de les següents activitats (estarà tot en els díptics que farem): 

 

- Avui dia 21 de setembre a les 17h (Sala Josep Mª Arnau); Xerrada sobre la Mobilitat 

Sostenible i per una Vida Saludable “Per la teva Salut: Ves a Peu!” finalitzada amb una 

caminada. 
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- Dimarts 3 Octubre a les 12h (Sala Noble), farem la Presentació del Mes de la Gent 

Gran; repartirem díptics de les activitats de tot el Mes i per això volem que en feu 

difusió a les vostres entitats, amics i coneguts. 

- Dijous 5 Octubre de 9 a 12h (Sala Polivalent). Gimnàstica per a la Gent Gran dins del 

programa Esportiu de Salut i Qualitat de Vida. 

- Divendres 6 Octubre de 10 a 12h (Sala Noble). Xerrada sobre Accidents domèstics a la 

Llar.  

- Divendres 6 Octubre a les 18h (Teatre Principal). “El Passat... és Present”. Associació 

Gent Gran Art i Cultura Les Meliets. 

- Dimarts 10 Octubre a les 17h (Sala Polivalent). “Ioga i Relaxació”  

- Divendres 20 Octubre a les 18h (Teatre Principal). “Cinema”  

- Dijous 26 Octubre a les 17h (Sala Polivalent). BERENAR de Germanor. 

- Divendres 27 Octubre de 11 a 13h (Sala Noble). Xerrada sobre Alimentació Saludable.  

 

La Vocalia refereix que ens passarà el Butlletí que fan cada trimestre per poder coordinar 

activitats en endavant. 

L’Esplai comenta que el dijous 26 se’n van d’excursió molts socis i per això no podran assistir 

al berenar.  

Es proposa de canviar el berenar pel divendres 27 d’octubre en comptes de les 5 que es troba 

tard, a les 6 de la tarda. 

 

5.- AFEGIT AQUEST PUNT DEL DIA: PROPOSTES DE GENT GRAN COM A RESULTAT DEL 

TALLER DE DEBAT DEL PROCÉS PARTICIPATIU 2018 

 

Carles Esquerra explica les 3 propostes. 

 

Proposta 1: Espai destinat a la intervenció del col·lectiu de gent gran, fomentant i potenciant els hàbits socials: 

- cultural 

- lúdic 

- esportiu 

- salut 

- creixement personal 

Utilitat per detectar persones, majoritàriament gent gran. 

Per potenciar la participació d’aquest col·lectiu en l’àmbit ciutadà 

 

Proposta 2: Més voluntariat a la gent gran, més ajudes l’entorn de l’habitatge (neteja, encàrrecs, companyia, 

acompanyament al metge). 

 

Proposta 3: Subvencionar viatges i sortides culturals per a la gent gran 

 

 

6.- PRECS I PREGUNTES 

 

- Es comenta que la proposta número 1 que no respon tant a un espai físic, sinó a la possibilitat 

de realitzar activitats coordinades per la gent gran per presentar a la llista de votació. 

- La proposta 2, es podria realitzar a través del Projecte RADARS i que des de la Regidoria de 

Gent Gran ja estem treballant per aplegar aquest tipus de necessitats amb el voluntariat, però 

sense solapar la feina de Serveis Socials. 
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- La proposta 3:  Es comenta que es realitza per part de les entitats de la Vocalia i l’Esplai. 

 
7.- ACORDS: 

 

- Nomenar com a representant del Consell Municipal de Gent Gran al projecte RADARS 

l’Anna Pellicer. 

- Canviar el dia i hora del Berenar al divendres dia 27 d’octubre a les 6 de la tarda. 

- La Vocalia ens passarà el seu Butlletí trimestral. 

- Incorporar la proposta 1 del Taller de Debat de Gent Gran a la Llista de Votació, doncs la 2 

i la 3 ja es cobreixen per la Regidoria de Gent Gran i la Vocalia i L’Esplai respectivament. 

 


