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L’objectiu principal d’aquest informe és descriure el desenvolupament de les activitats realitzades
per donar suport a la definició i l’organització del Consell Municipal de la Gent Gran CMGG al
municipi d’Arenys de Mar i descriure els avanços per promoure la participació activa.

1. INTRODUCCIÓ
El treball de suport als processos de participació de les Persones Grans en el Consell Municipal va
permetre plantejar reflexions en torn a la seva definició, als objectius i al funcionament i
composició del CMGG; executar accions participatives per aportar propostes al Procés
Participatiu dels Pressuposts Municipals de l’any 2019 exemplificant com promoure la
participació activa en el CMGG.

Què és el Consell de la Gent Gran del Municipi?
És un òrgan participatiu per a tractar totes les qüestions relacionades amb les persones grans i
diverses en relació al gènere, l’ètnia, la religió, les discapacitats, etc., i en tots els àmbits de la vida
política, econòmica, cultural, educativa, social, quotidiana, etc. Dit d’una altra manera, un òrgan
basat en una participació que posa l’accent en els drets i les capacitats de les persones grans i
diverses, i no únicament en les seves necessitats.

Quins són els objectius del Consell de la Gent Gran del Municipi?
Actualment i des de diversos àmbits que treballen amb les persones grans, es proposa
desenvolupar el concepte de l’Envelliment Actiu, que va ser formulat per l’OMS com un marc
d’actuació per promoure l’adaptació de les nostres societats a l’envelliment. 1 Aquesta procés té
la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que envelleixen amb oportunitats de
salut, seguretat i participació.
Com punt de partida i per a la transformació del treball participatiu que fa el Consell Municipal
de la Gent Gran d’Arenys, els objectius actuals es van sintetitzar i proposar en:




Assessorament i col·laboració amb l’execució d’activitats dedicades a les Persones Grans.
Desenvolupament de projectes propis, perquè es tinguin en compte les seves necessitats
i per a contribuir al desenvolupament de la vida social i comunitària.
L’estudi i l’avaluació de l’impacte del CMGG en temes municipals d’interès i plena
integració de les persones grans i diverses de la Vila.

Quines són les funcions del CMGG?
Les funcions, derivades d’una reflexió per promoure la participació activa i consolidar el
desenvolupament d’una societat que integra l’envelliment actiu, es van descriure com:


1

Ser consultat, assessorar i col·laborar amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar en aquells
temes d’interès de les persones grans per millorar la seva qualitat de vida i fer visibles
les seves aportacions a la societat.

http://www.who.int/topics/ageing/es/
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Promoure la participació activa de les persones grans i diverses de la vila i proposar els
procediments adequats per millorar la participació.
Estudiar, analitzar, avaluar, difondre i fer noves propostes sobre els treballs del CMGG i
els temes municipals proposats per la plena integració i desenvolupament de les
persones grans i diverses de la vila.

Quina és la composició del CMGG?
Actualment el Consell Municipal de la Gent Gran d’Arenys de Mar està integrat per la Presidència
i la Secretaria i el Ple. Derivat del treball realitzat es va proposar la formació de grups de treball
per promoure la participació activa i desenvolupar els objectius proposats. El Consell estaria
integrat per:
1
2
3

La Presidència i la Secretaria.
El Ple.
Els grups de treball.

L’Alcaldessa Annabel Moreno i Nogué delega la presidència al regidor de Gent Gran, Carles Sala i
Parra i la Secretària és la Laura Espinasa, tècnica de la Gent Gran.
El Ple esta constituït per representants d’entitats i associacions de gent gran, d’àmplia
implantació i treball reconegut en l’àmbit de la gent gran de la Vila i persones expertes en l’àmbit
de les persones grans. Actualment hi ha representació de l’Esplai amb la Magda López (com a
titular) i en Manel Bosch (com a suplent); representació de la Vocalia de jubilats, en Jaume
Barangé Salvañà (com a titular) i en Ramon Agulló Tornés (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 com representants del veïnat d’Arenys de Mar, l’Anna Pellicer Calatayud i en Alfred
Mola Bota.
Es proposa que els grup de treball estiguin formats per persones membres del Ple que ho desitgin,
persones grans i diverses, convidades de les entitats i associacions, persones expertes vinculades
a l’objecte de treball i que puguin comptar amb el suport de la Secretària.

2. QUESTIONS PREVIES
Conceptes claus emplenats en la metodologia de treball
Per la realització del treball de suport, es va partir del concepte de l'Envelliment Actiu, que va ser
formulat per l’OMS com un marc d’actuació per promoure l'adaptació de les nostres societats a
l'envelliment. Es defineix com el procés d'optimització de les oportunitats de salut, participació i
seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones que envelleixen. En aquest
marc se subratlla la importància que les persones grans siguin considerades com aportadores i
receptores del desenvolupament en una societat que integra l'envelliment2.
Des d’aquest paradigma, la proposta metodològica es va plantejar amb perspectiva de gènere
interseccional, per evidenciar els diferents tipus de persones (segon sexe, gènere, edat,
procedència, diversitat funcional, etc.) que viuen i conviuen de diferents maneres i fan un ús
diferencial dels seus barris segons les seves experiències quotidianes. Aquesta perspectiva es
centra també en la vida quotidiana de les persones definida com el conjunt d’activitats que les

2

Diputació de Barcelona, 2017
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persones realitzen per tal de satisfer les seves necessitats en les diferents esferes de la vida que
inclouen les tasques productives, reproductives, pròpies i comunitàries.
La perspectiva de gènere interseccional, en aquest cas concret, hauria de permetre:
-

Treballar les particularitats de la vida quotidiana diferenciades entre les dones i homes grans.
Fer un procés d’apoderament amb les dones i la seva participació, ja que l’experiència ens
diu que no sempre les dones, grans i de diferents edats, parlen en públic segon l’espai, ni són
als espais de decisió de les entitats mixtes (associacions de veïns i veïnes, consells, etc.)
Analitzar les diferències dintre del col·lectiu de la gent gran, ja que no podem universalitzar
les seves necessitats, per les seves diversitats funcionals i edats, perquè dins de la franja de
gent gran, l’edat i les seves capacitats són també una condició diferencial.
Visibilitzar i reconèixer la seva aportació al sosteniment de la vida. Es tindrà en compte la seva
funció com agents claus en la vida productiva de la comunitat, i en aquest context de societat
capitalista, com a persones cuidadores. També es plantejarà el no perpetuar aquests rols
socials que ocupa avui molta de la gent gran i treballar per trencar les desigualtats que això
comporta.

Per altra banda, promoure una Participació Activa, es fonamental per incloure les realitats pròpies
i comunitàries necessàries pel desenvolupament de la mateixa societat que integra l’envelliment.
La participació activa ha de promoure la implicació i la coresponsabilitat en l’esdevenir de l’entorn
per augmentar i mantenir el sentiment de pertinença al lloc.
Per tot això, s’han utilitzat metodologies individuals i grupals i des d’una perspectiva de gènere,
que donen la veu a totes les persones grans, en la seva diversitat.

Apunts del Consell Municipal de la Gent Gran d’Arenys de Mar
Aquesta descripció inicial del Consell està estreta de l’Acta I de la Sessió del Consell de la Gent
Gran del 21/09/2017. En aquesta acta es fa la presentació i delegació de la presidència del
Consell; es presenten els objectius del Consell, el projecte Radars i la proposta del programa del
Mes de la Gent Gran per l’octubre 2017:
Persones participants del Consell: la Magda López (com a titular) i en Manel Bosch (com a suplent)
en representació de l’Esplai; en Ramon Doy (com a titular) i en Ramon Agulló (com a suplent) en
representació de la Vocalia de Jubilats; la M. Assumpció Dias (com a titular) i la Montserrat Badosa
(com a suplent) en representació de l’Aula d’Extensió Universitària. La Laura Espinasa (tècnica de
la Gent Gran) com a Secretària i en Carles Sala i Parra (regidor de Gent Gran) qui té delegada la
presidència del Consell de part de l’Alcaldessa Annabel Moreno i Nogué.
Objectius del Consell: basats en els cinc principis temàtics, descrits en els documents dels drets
humans per a persones d’edat i proposats per les Nacions Unides (dignitat, independència,
autorealització, assistència i participació) 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. Així, el Consell de la Gent
Gran és un òrgan de consulta, assessorament i col·laboració amb l’Ajuntament d’Arenys de Mar
en els següents objectius:



Promocionar la participació activa de la gent gran 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.
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Assessorar l’Ajuntament d’Arenys de Mar en aquells temes d’interès municipal a curt i
llarg termini per evitar l’exclusió dels col·lectius. 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. ACCIONS DESENVOLUPADES
Aquest informe descriu el treball de suport que es va concretar en dos tipus d’accions: una
d’anàlisi i seguiment de les sessions del Consell Municipal de la Gent Gran CMGG per a descriure
les característiques i potencialitats del Consell i, una altra propositiva, amb activitats
participatives, per a definir aportacions concretes a l’activitat municipal o amb la finalitat
d’organitzar el treball intern del Consell Municipal de les Persones Grans.

Accions per analitzar i donar seguiment al CMGG
El propòsit d’aquestes accions ha sigut valorar, per una banda, les característiques de les
persones participants, les necessitats i desitjos exposats, les activitats proposades i el
funcionament del format utilitzat de les sessions del Consell per a proposar una organització i un
funcionament basat en les seves capacitats i expectatives. S’ha participat en 3 accions d’aquest
tipus, es presenten numerades en ordre cronològic:
Acció 1: sessió ordinària del Consell Municipal de la Gent Gran. 3 de maig de 2018
Acció 3: redacció de les propostes presentades pel Consell de la Gent Gran als pressuposts
participatius municipals de l’any 2019. Abans del 20 de maig de 2018
Acció 4: sessió ordinària del Consell Municipal de les Persones Grans. 13 de setembre de 2018

Accions per a promoure la Participació Activa del CMGG
Derivat del treball d’anàlisi i seguiment del Consell es va proposar realitzar accions concretes, per
exemple, incidir en l’activitat participativa del municipi, plantejar l’organització i funcionament
del treball intern o descriure un projecte propi per portar a terme.
Acció 2: activitat participativa per afegir propostes de les Persones Grans als pressuposts
participatius del Municipi de l’any 2019. 15 de maig de 2018
Acció 5: activitat participativa per a reflexionar sobre l’organització del treball intern cap a una
participació activa del Consell Municipal de la Gent Gran. 27 de setembre de 2018
Acció 6: activitat participativa per exposar un pla de treball i traçar línies sobre un projecte propi
del CMGG. 8 d’octubre de 2018
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Taula d’activitats desenvolupades:
Nº Acció

Tipus d’activitat

Objectiu

Data, any 2018

1

Sessió CMGG

Anàlisi i seguiment

3 de maig

2

Activitat participativa

Fer propostes al pressupost municipal de l’any
2019

15 de maig

3

Redacció propostes

Document per presentar propostes al procés
participatiu municipal

20 de maig

4

Sessió CMGG

Anàlisi i seguiment

13 de setembre

5

Activitat participativa

Organització del treball intern CMGG

27 de setembre

6

Activitat participativa

Plantejament d’un projecte propi

8 d’octubre

4. DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS

ACCIÓ

1

: sessió plenària del Consell Municipal de la Gent Gran

Es va acordar amb la tècnica de la Gent Gran i de participació, Laura Espinasa, assistir a la sessió
plenària del CMGG per presentar els objectius i els conceptes claus del treball de suport i per
recollir elements d’anàlisi del Consell que ens servirien per a proposar la continuïtat del treball.
Data i hora: dijous 3 de maig de 2018 a les 12 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Assistents: 9 persones: 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, 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 i Marta Fonseca,
Col·lectiu Punt 6.

Consell de la Gent Gran s'implica en el projecte 'Radars' i el Pressupost Participatiu. http://www.arenysdemar.cat/document

Alguns apunts de la sessió

El
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I. Es va presentar el nou president de la Vocalia de Jubilats, en Jaume Barangé Salvañà i la Anna
Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar.
II.

Les actes del CMGG es penjant en la web de l’Ajuntament.

III. El president de la Vocalia i la presidenta de l’Esplai van exposar moltes idees per planificar
activitats individuals o comunes de les seves entitats durant l’any. Les entitats fan excursions amb
interessos culturals, xerrades amb persones expertes i fan torneig d’escacs, de ping-pong, de
domino i de rubikub i proposen fer torneigs conjunts amb les dues seus de les entitats. Per altra
banda porten propostes com:






Comptar amb un pica-pica per tenir més quòrum en les xerrades
Aconseguir promocions en el comerç per a les persones jubilades; igualment, aconseguir
descomptes en activitats culturals com al Teatre Principal (que ja ho fan), Cinema, Festival
de Jazz, Seràfics, etc.
Dedicar un espai públic, placa o escultura, etc., al reconeixement de la tasca que fan els
avis i les àvies pel sosteniment de la vida.
Conèixer el cens de les persones grans jubilades per tenir un sondeig del públic potencial
per les activitats i projectes del CMGG d’Arenys de Mar.
Fer activitats conjuntes amb l’Ajuntament com a la Marató de TV3, la Diada de Sant Jordi,
la Festa Major, tenir més representació a l’11 de setembre, per això seria necessari per
exemple, disposar d’una carpa.

IV. Per part de l’Ajuntament, es va exposar el projecte de RADARS i es va rebre les adhesions
per part de les associacions de la Vocalia de jubilats i l’Esplai. Es va fer una crida per a participar
en el projecte de RADARS, es va convocar el següent Consell ordinari pel dia 13 de setembre i es
va exposar l’oportunitat d’afegir propostes als pressuposts participatius del municipi per l’any
2019.
V. Amb el Col·lectiu Punt 6, es va quedar el dia 15 de maig per fer un Grup de treball per a
formular propostes concretes que es poguessin presentar, abans del dia 20 de maig, als
pressuposts participatius de l’any 2019.
Durant la sessió i per part del Col·lectiu Punt 6, es va presentar l’objectiu del Suport als processos
de participació de les persones grans a Arenys de Mar. Es van exposar els concepte d’Envelliment
Actiu i de Participació Activa per recolzar i enfortir el treball que pot desenvolupar el CMGG en el
municipi “animar a conduir la seva vida quotidiana, apropar les oportunitats que tenen a l’abast,
visibilitzar les capacitats i aspiracions de les persones grans, mantenir l’activitat personal en
diversos àmbits, promoure la realització de tasques físiques i mentals així com la prevenció de
malalties i discapacitats.”3

3

Diputació de Barcelona, 2017
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I, amb la participació com a eina, es va proposar analitzar i debatre l’estat i les expectatives
respecte als objectius i el funcionament del CMGG i sobre la realitat de la gent gran a la Vila, així
com trobar els projectes propis que podria desenvolupar el CMGG per promoure una Participació
Activa en la vida social i comunitària del municipi. Es van posar exemples de temes a tractar com:
diagnòstics de les necessitats de seguretat i dependència; donar criteris per a millorar els espais
d’estada i els recorreguts “útils per a les persones grans” a la Vila; transmetre la memòria de la
Vila als joves; la descripció de xarxes quotidianes que milloren l’autonomia de la gent gran a la
Vila, etc.

ACCIÓ

2

: activitat participativa per afegir propostes de la Gent Gran als

pressuposts participatius del Municipi de l’any 2019.
La proposta del grup de treball va tenir molta acollida i ràpidament van trobar el dia i hora per
poder afegir les propostes de les Persones Grans abans de finalitzar el termini el dia 20 de maig.
Data i hora: dimarts 15 de maig de 2018 a les 10 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Assistents: 7 persones: Anna Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar, Jaume Barangé Salvañà,
President de la Vocalia de Jubilats, Enric Aguiló Bartoli, vocal de la Vocalia de Jubilats, Manel Bosch
Rodríguez, Vicepresident de l’Esplai d’Arenys de Mar, Ramon Agulló Tornés, Secretari Vocalia de
Jubilats, Laura Espinasa, secretària del Consell de la Gent Gran i Marta Fonseca, Col·lectiu Punt 6.
Descripció de la dinàmica de la sessió
Objectiu: Redactar propostes per a millorar aspectes de la quotidianitat de les Persones Grans
amb perspectiva de gènere.
1.

Petita introducció d’urbanisme amb perspectiva de gènere.

2.

Desenvolupament:

Exercici individual: descriure la quotidianitat en un plànol A3 de la vila. Ubicar on vius, ubicar quins
equipaments i serveis es fan servir i quins recorreguts són habituals. Marcar els aspectes
favorables i desfavorables per al desenvolupament de les activitats quotidianes.
Exercici en grup: posar en comú, compartir els aspectes ressaltats com a favorables i
desfavorables. Debatre, anomenar i llistar els aspectes o característiques que es poden descriure
com una proposta comuna per a millorar les activitats quotidianes de les Persones Grans a la Vila.
Després prioritzar, acordar en quins àmbits es poden presentar i per últim fer la redacció de la
proposta:
títol (què fer),
descripció (de la situació),
prioritat (cóm d’urgent és?)
àmbits que es poden interrelacionar.
En el grup de treball es van evidenciar necessitats comunes i es van compartir arguments que van
enriquir les descripcions individuals. Les propostes resultants es van acordar amb un argumentari
per la redacció final. No es va arribar a proposar els àmbits que es podrien relacionar, però el
resultat va ser prou suficient per organitzar-les i presentar-les. Aquest treball posterior es va fer
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abans del dia 20 de maig, data límit, amb la tècnica de Gent Gran i Participació, Laura Espinasa.
Aquí se’n recullen els titulars de les propostes recollides:














Posar arbres i/o ombres al passeig des de la Pl. del Molí del Mar fins a la zona comercial.
Millorar la pujada al CAP.
Atendre les dificultats per anar a peu des dels edificis d’habitatges que hi ha a la zona del
port.
Ubicar altres zones per fer esport a la Vila.
Estudi d’altres zones d’aparcament per guanyar zones per a vianants a la Riera.
Atendre el mal estat de la urbanització de l’avinguda Pau Costa i de l’entorn de molts
equipaments i serveis municipals.
Millorar els problemes d’accessibilitat i quan plou en carrers estrets.
Millorar la il·luminació a l’entorn del Centre Cívic Calisay.
Reforçar la il·luminació als passos de vianants en la part alta de la Riera.
Resoldre els problemes del clavegueram davant del Centre Cívic Calisay.
Proposar alternatives per a resoldre la mobilitat a l’hospital de Mataró.
Atendre totes les diversitats funcionals de les persones al tren.
Visibilitzar i reconèixer l’aportació al sosteniment de la vida que fan les àvies i avis de la
Vila.

Exercici individual: descripció de les activitats quotidianes i ubicació dels aspectes desfavorables per a realitzar-les.
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ACCIÓ

3

: redacció de les propostes per presentar als pressuposts

participatius del Municipi de l’any 2019.
Posterior al taller es va treballar amb la tècnica Laura Espinasa, la redacció i classificació de les
propostes per a presentar-les abans del dia 20 de maig de 2018, termini de la fase de propostes
del procés participatiu per als Pressuposts de l’any 2019

Les propostes es van classificar segon els apartats proposats per la Butlleta de Participació
proposada pel procés participatiu:
1 ACCIÓ SOCIAL I GENT GRAN
1.1 Millorar la pujada al CAP. La zona és un entorn d’equipaments i serveis i si s’arriba amb cotxe,
hi ha manca d’aparcament; si s’arriba a peu hi ha moltes dificultats. El camí és estret, molta
pendent, no hi ha voreres adequades i accessibles, no hi ha bancs per a descansar, etc. Es parla
de la pujada del Calisay on hi ha una barana que ajuda i de la possibilitat d’ampliar i donar
accessibilitat a una de les voreres o donar prioritat a un determinat itinerari per a vianants.
(Transversal és de Mobilitat, però afecta a la gent gran i a persones usuàries del CAP).
2 INFÀNCIA I JOVENTUT, EDUCACIÓ, CULTURA, DRETS CIVILS, ESPORTS
2.1 Ubicar altres zones per fer esport a la Vila. La zona esportiva està ubicada en un lloc molt maco
però pujar fins allà no facilita l’ús a les persones grans. Es podrien ubicar petites zones o tipus de
mobiliari a altres indrets de la Vila i adequats per a les persones gran.
3 URBANISME, MEDI AMBIENT, MOBILITAT, SERVEIS MUNICIPALS, GOVERNACIÓ
3.1 Estudi d’altres zones d’aparcament per guanyar zones per a vianants a la Riera. (per la disposició
allargada del nucli urbà, l’estudi s’hauria de fer a la part alta i a la part baixa). Això milloraria la
imatge de la Vila i prioritzaria l’ús quotidià que fan les persones de la Riera. S’haurien de promoure
aparcaments alternatius com el que hi ha al Xifré i respectar les zones de càrrega i descàrrega.
L’actuació es podria fer des de la rotonda del Mercat cap a baix. (Mobilitat)
3.2 Atendre el mal estat de la urbanització de l’avinguda Pau Costa i de l’entorn de molts
equipaments i serveis municipals. Al voltant de la avinguda hi ha una escola primària, un institut,
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una escola bressol, supermercats, farmàcia, etc. Es a dir, és un entorn on moltes persones i moltes
persones grans es mouen quotidianament per portar a terme diverses activitats, i l’entorn està
molt abandonat. No és accessible, hi ha solars, buits, carrers sense voreres, forats a terra, carrers
i voreres tallades, etc. (Urbanisme).
3.3 Millorar els problemes d’accessibilitat i quan plou en carrers estrets. Es parla del c/ de l’Olivar
i del c/ Bareu i de la possibilitat de fer plataformes úniques en aquest tipus de carrer on la vorera
no dona cap seguretat i perquè són carrers que envolten el Mercat i les persones acostumen anar
carregades en aquest entorn. (Aquestes concretes completament no està previst...només una
tram del carrer de l’Olivar amb el carrer de les Margarides).
3.4 Millorar la il·luminació a l’entorn del Centre Cívic Calisay. En general, s’il·lumina la Riera però
no l’entorn ni els canvis de rasant. La il·luminació és deficient sobretot a la carretera i a les zones
d’aparcament. (Urbanisme).
3.5 Reforçar la il·luminació als passos de vianants. A la Riera, on coincideix amb la carretera
nacional, hi ha arbres, grans plataners, que disminueixen la visibilitat de les persones i de les
persones que condueixen. Són passos de vianants molt perillosos i s’hauria de millorar la
il·luminació, sobre tot on no hi ha semàfor. Es proposa revisar els passos des de la rotonda de la
croissanteria fins a dalt de la Riera. (Urbanisme).
3.6 Resoldre els problemes del clavegueram davant del Centre Cívic Calisay. Quan plou salten les
tapes i hi ha veritablement un problema sanitari que s’arrossega durant dies. Quan plou hi ha
molts carrers que no es poden travessar fàcilment. (Urbanisme).
3.7 Proposar alternatives per a resoldre la mobilitat a l’hospital de Mataró. L’opció actual del tren
o el cotxe privat no resol les condicions diverses de les persones grans que necessiten anar
freqüentment a l’hospital. Moltes vegades depenen d’altres o han de pagar el preu alt d’un taxi.
Es va parlar de taxis compartits o serveis subvencionats, etc. (Mobilitat).
3.8 Atendre totes les diversitats funcionals de les persones al tren. Els trens no són adequats a les
vies o viceversa però es molt important facilitar l’ús d’aquest mitjà de mobilitat per a les persones.
Es va parlar de senyalitzar a l’andana la ubicació del vagó accessible o pujar un tros de l’andana
per accedir a peu pla, etc. (Mobilitat).
3.9. Atendre les dificultats per anar a peu des dels edificis d’habitatges que hi ha a la zona del port.
En aquests edificis hi viuen moltes persones grans que fan un recorregut quotidià molt perillós.
Surten directament a la carretera, no hi ha vorera, travessant el pas estret de la penya sortejant
altres persones que van en bici i arriben amb dificultats pel c/ Anselm Clavé. Tothom està d’acord
en que és una zona abandonada de la Vila i es parla de si mínimament es poden posar unes
tanques de protecció a l’entrada dels edificis respectant els guals d’entrada de cotxes.
(Urbanisme).
3.10 Posar arbres i/o ombres al passeig des de la Pl. del Molí del Mar fins a la zona comercial. Es
valoren les obres i l’explanada que s’ha fet però diuen que hi ha moments del dia on no es pot
estar per la falta d’ombres. La Vila té un relleu difícil per a les persones grans i poder anar a peu
pla és una característica valuosa.
4 OCUPACIÓ, PROMOCIÓ ECONÒMICA, TURISME I FIRES
4.1 Visibilitzar i reconèixer l’aportació al sosteniment de la vida que fan les àvies i els avis de la Vila.
El procés de crisi econòmica que hem estat vivint ha posat de relleu el treball de cures que fan
els avis i les àvies i el valor inqüestionable que té en l’àmbit privat i públic de la societat. Es
proposa nomenar un espai públic com “Plaça dels avis i àvies de la Vila” i es proposa una possible
ubicació: El tram nou de la Riera.
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Actualment, el procés participatiu es troba en fase deliberativa. La següent taula recull l’entrada
de les propostes i la PRE VALIDACIÓ feta per l’àrea de Participació.
ID
Entrada
proposta

Proposta

Regidoria

Temàtica

Àrea

Tran
svers VALIDACIO
al

3946

Posar arbres i/o ombres des de Medi
la Plaça del Molí de Mar fins a la Ambient
zona comercial

Altres

Territori
Planificació
(TP)

No

C Acció que passa a la
fase deliberativa

3947

Millorar la pujada al CAP

CAP

Territori
Planificació
(TP)

Sí

C Acció que passa a la
fase deliberativa

3948

Atendre les dificultats per anar Urbanisme
a peu des dels edificis
d'habitatges que hi ha a la zona
del port
Ubicar altres zones per fer Esports
esport a la Vila

Voreres

Territori
Planificació
(TP)

No

C Acció que passa a la
fase deliberativa

Altres

Serveis
Personals
(SP)

Sí

C Acció que passa a la
fase deliberativa

3950

Estudi
d'altres
zones Mobilitat
d'aparcament per guanyar
zones per a vianants a la Riera

Altres

Territori
Planificació
(TP)

Sí

3951

Atendre el mal estat de la Urbanisme
urbanització Pau Costa i de
l'entorn de molts equipaments
i serveis municipals
Millorar
els
problemes Urbanisme
d'accessibilitat i quan plou en
carrers estrets

Urbanització
vials

Territori
Planificació
(TP)

Sí

G Acció que no és
possible passar-la a la
votació perquè no
compleix els requisits
d'execució en més d'un
criteri
C Acció que passa a la
fase deliberativa

Voreres

Territori
Planificació
(TP)

Sí

C Acció que passa a la
fase deliberativa

3953

Millorar la il·luminació a Urbanisme
l'entorn del Centre Cívic Calisay

Riera

Territori
Planificació
(TP)

No

C Acció que passa a la
fase deliberativa

3954

Reforçar la il·luminació als Urbanisme
passos de vianants

Riera

Territori
Planificació
(TP)

No

C Acció que passa a la
fase deliberativa

3955

Resoldre els problemes del Urbanisme
clavegueram davant del Centre
Cívic Calisay

Canalització
clavegueram

Territori
Planificació
(TP)

No

3956

Proposar alternatives per a Mobilitat
resoldre la mobilitat a l'hospital
de Mataró

Altres

Territori
Planificació
(TP)

Sí

3957

Atendre totes les diversitats Mobilitat
funcionals de les persones al
tren

Altres

Territori
Planificació
(TP)

Sí

3958

Visibilitzar
i
reconèixer Administra Altres
l'aportació al sosteniment de la ció General
vida que fan les àvies i avis de la
Vila

Serveis
Generals
(SG)

Sí

A Acció assumible per
la Regidoria sense
necessitat que hagi de
passar per votació
D Acció que per criteris
d'executabilitat no pot
passar a la votació
(dependència
econòmica,
criteris
jurídics i tècnics)
D Acció que per criteris
d'executabilitat no pot
passar a la votació
(dependència
econòmica,
criteris
jurídics i tècnics)
C Acció que passa a la
fase deliberativa

3949

3952

Mobilitat
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ACCIÓ

4

: sessió plenària del Consell Municipal de la Gent Gran

Aquesta sessió, va estar proposada per planificar les activitats de l’octubre, el mes de la Gent
Gran a Arenys de Mar i per a convidar a col·laborar en el projecte de RADARS i a plantejar
propostes intergeneracionals per desenvolupar una participació activa.
Data i hora: dijous 13 de setembre de 2018 a les 11:30 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Assistents: 8 persones: Carles Sala, regidor de Gent Gran, Laura Espinasa, secretària del Consell
de la Gent Gran, Magdalena López Balasch, Presidenta de l’Esplai, Anna Pellicer Calatayud, veïna
d’Arenys de Mar, Jaume Barangé Salvañà, President de la Vocalia de Jubilats, Ramon Agulló
Tornés, Secretari Vocalia de Jubilats, M. Assumpció Dias en representació de l’Aula d’Extensió
Universitària i Marta Fonseca, Col·lectiu Punt 6.
Alguns apunts de la sessió
I. Quasi tota la sessió va estar dedicada a la consulta, l’assessorament i els acords sobre les
col·laboracions que any rere any fa el Consell de la Gent Gran a l’organització de les activitats del
mes d’octubre per les persones grans. Es va acordar la programació; es va parlar del tipus i format
de les activitats, per exemple, es van donar idees sobre quines pel·lícules passar al cinema; es va
cridar a la col·laboració per contactar una coral on participa un dels integrants del Consell o per
comptar amb persones voluntàries pel muntatge de les taules pel berenar; així com els acords
sobre els horaris adequats, els llocs on es fan les activitats, el tipus de menjar que es podria oferir,
fins i tot, el preu simbòlic d’algunes activitats i la gestió i venda de tiquets. També es van exposar
els problemes d’aforament o el fet de fer convocatòries obertes o tancades, per exemple a les
residències.
II. Es va exposar com s’ha estat desenvolupant el projecte de RADARS i es va obrir un espai per
parlar de com fomentar la participació i com es podrien portar a terme accions participatives
intergeneracionals amb el grup de joves o els PTT (joves del programa de transició al treball) per
a donar impuls a l’activitat participativa del Consell de la Gent Gran.
III. Des de la Vocalia i l’Esplai es va preguntar per la proposta que havien demanat i presentat
per escrit sobre el reconeixement de la labor que fan els avis i les àvies al sosteniment de la vida.
IV. Es va acordar convocar el proper grup de treball per a desenvolupar línies de treball propi
amb la dinamització del Col·lectiu Punt 6.
Per part del Col·lectiu Punt 6, es va exposar i valorar l’enunciat de propostes que s’han anat
presentant en el Consell a l’hora de parlar de la planificació anual o de fer propostes per als
pressuposts participatius de l’any 2019 i s’ha convidat a una activitat participativa per organitzar
els objectius i les estratègies que poden donar-li forma a la Participació Activa que hem estat
exposant, tant a l’interior del treball del CMGG com en la proposició de treballs transversals.
Derivat de les propostes presentades als pressuposts participatius, i per promoure una
participació activa, es va exemplificar el tipus de propostes a treballar:
1 Analitzar si hi ha punts potencialment "comuns" entre les propostes presentades per les persones
grans i la gent jove. Per exemple, propostes presentades sobre l'ús dels espais públics. Quins tipus
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d'activitats es proposen? (estança, oci, esport, gimnàs, petanca, hort, etc.), i quines, d’aquestes
activitats podrien ser compartides? autogestionades per persones grans i joves?, com es podrien
coordinar horaris d'ús? on podrien ubicar-se aquestes propostes i en relació a quines altres
activitats? Es tracta de proposar i estructurar aquest treball intergeneracional per a compartir,
valorar, descriure i traslladar els resultats a altres àrees de l’Ajuntament que siguin competents.
2 Impulsar intercanvis de “coneixement empíric” entre la gent gran i la gent jove. Es pot
desenvolupar a partir de diàlegs sobre les ocupacions, habilitats o interessos individuals. Per
exemple, transmetre com cultivar un hort, com es desenvolupa un ofici, com fer ús de les xarxes
socials, etc. També es poden proposar diàlegs sobre temes, històries i curiositats de la Vila que es
puguin convertir en un reportatge per exposar en el mes de la gent gran. El format reportatge
serviria per compartir habilitats: relatar, fer de fotògraf, etc., i exemplificar idees i punts de vista
des de vàries generacions.

ACCIÓ

5

: activitat participativa per a desenvolupar línies de treball propi

del Consell de la Gent Gran.
Aquesta activitat participativa es va proposar per donar continuïtat al treball propositiu que van
manifestar les persones del Consell, tant a l’hora d’exposar la planificació de les seves activitats
en la sessió del dia 3 de maig, com en l’exposició d’arguments per a descriure les propostes
presentades als pressuposts participatius de l’any 2019. Però, també per plantejar canvis en el
plantejament del treball participatiu que fa el CMGG.
Data i hora: dijous 27 de setembre de 2018 a les 10 h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament d’Arenys de Mar.
Assistents: 5 persones: Anna Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar, Alfred Mola Bota, veí
d’Arenys de Mar, M. Assumpció Dias en representació de l’Aula d’Extensió Universitària, Laura
Espinasa, secretària del Consell de la Gent Gran i Marta Fonseca, Col·lectiu Punt.

Per a motivar i facilitar l’inici de la Participació Activa en el CMGG, des del Col·lectiu Punt 6, es va
fer una proposta dels enunciats dels objectius del CMGG i de l’organització dels tipus d’iniciatives
que havia estat plantejant el CMGG en la planificació d’activitats anuals i en la redacció de
propostes pels pressuposts participatius 2019. Tot, amb la finalitat d’obrir línies de participació i
de promoure la formació de comissions de treball per a desenvolupar dites iniciatives:
Objectius recollits en l’Acta I de la Sessió del Objectius derivats de l’anàlisi i seguiment fet
Consell de la Gent Gran del 21/09/2017
amb el treball de suport al CMGG
• Promocionar la participació activa de la Gent
Gran 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

• Assessorament i col·laboració amb l’execució
d’activitats dedicades a les Persones Grans.
• Desenvolupament de projectes propis, perquè
es tinguin en compte les seves necessitats i per a
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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 dels col·lectius. I en
aquest sentit, un dels projectes que hi dóna
resposta és el Projecte RADARS.

contribuir al desenvolupament de la vida social i
comunitària.
• L’estudi i l’avaluació de l’impacte del CMGG en
els temes municipals d’interès i plena integració
de les Persones Grans a la Vila.

• 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.

Els objectius van recollir els plantejaments de l’Acta de la Sessió del Consell de la Gent Gran del
21/09/2017, però es van presentar organitzats i redactats en relació al tipus d’iniciatives que el
CMGG ha anat exposant al llarg del treball de suport. D’aquesta manera, s’ha volgut visibilitzar
els diferents tipus d’implicació i d’incidència, i les capacitats i habilitats que tenen per
desenvolupar una Participació Activa.
Descripció de la dinàmica de la sessió
Objectiu: exposar els objectius derivats d’aquest treball de suport per promoure, organitzar i
dinamitzar el treball actiu i participatiu del CMGG. La finalitat ha sigut donar un esquema per
continuar treballant i per arribar a plantejar comissions de treball en la composició del CMGG.
Les comissions són necessàries per desenvolupar les iniciatives que han anat exposant i per
distingir el tipus de treball participatiu, la implicació necessària i els terminis per a realitzar-los.
1.

2.
3.

Presentació de les observacions realitzades del treball que desenvolupa el CMGG i exposició
de la proposta d’objectius que pot organitzar las iniciatives recollides en la presentació de la
planificació d’activitats anuals i las propostes presentades als pressuposts participatius del
municipi per l’any 2019.
Treball individual amb la finalitat d’ubicar aquests dos tipus d’iniciatives en relació als
objectius descrits.
Treball en grup per formar un panell comú de les iniciatives en relació als objectius descrits
i a la possibilitat de formar comissions de treball per portar a terme qualsevol iniciativa
participativa. El panell va donar idees dels requeriments, la dedicació i el treball participatiu
conjunt que pot desenvolupar el CMGG.
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RELATORIA DEL PANELL
Es presenta la relatoria dels calaixos que es van formar i amb comentaris del diàleg posterior (en
color vermell). PL (activitats presentades en la proposta de planificació d’activitats del 3 de maig)
i P19 (propostes presentades als pressuposts participatius del municipi per l’any 2019)
Calaix 1: Mes de la Gent Gran
Treballs per a assessorar i col·laborar.
PL
Fer col·laboracions puntuals en esdeveniments com la Marató de TV3, la Diada de Sant
Jordi, la Festa Major, l’11 de Setembre. Treball relacionat amb el calaix de l’impacte del CMGG
perquè hi ha molta feina de gestió, comunicació i difusió.
PL
Fer torneig d’escacs, de ping-pong, de domino o de rubikub. Pot derivar de les activitats
individuals que realitzen les entitats amb la convocatòria d’un esdeveniment final o només una
activitat final dintre de la programació del mes d’octubre.
Calaix 2: Projectes propis
Treballs per a promoure Projectes Propis.
PL/P19 Dedicar o ubicar una placa, escultura o espai públic al reconeixement de la tasca que fan
els avis i les àvies per al sosteniment de la vida. Des del CMGG s’ha presentat en la planificació
d’activitats del CMGG el dia 3 de maig i s’ha fet un escrit per donar-li seguiment.
Per ubicar les propostes fetes als pressuposts participatius de l’any 2019 (P19 ) es va estar d’acord
en el fet que totes les propostes incidien directament en el benestar i millora de la vida quotidiana
de les persones grans del municipi. Però, també es va parlar de que algunes d’aquestes propostes
es podien completar amb un treball participatiu per a traslladar les experiències i estratègies que
les persones grans fan servir a les àrees de l’Ajuntament que poden proposar solucions.
P19

Millorar la pujada al CAP.

P19

Millorar els problemes d’accessibilitat i quan plou en carrers estrets.

P19

Ubicar altres zones perquè les persones grans fessin esport a la Vila.
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P19

Posar arbres i/o ombres al passeig des de la Pl. del Molí del Mar fins a la zona comercial.

P19
Reforçar la il·luminació als passos de vianants a la part alta de la Riera. S’ha afegit: Millorar
la il·luminació a l’entorn del Centre Cívic Calisay.
Calaix 3: Impacte del CMGG en la vida social i comunitària del municipi
Treballs per a gestionar, difondre i visibilitzar el treball del CMGG.
PL
Disposar d’un espai per comunicar a la revista ATR “el Racó de la Gent Gran”. Per aprofitar
un canal de comunicació existent i arribar a més persones grans.
PL
Demanar descomptes en activitats culturals com al Teatre Principal, Cinema, Festival de
Jazz, etc.
PL
Demanar al comerç preus i promocions especials per a les persones jubilades i
pensionistes.
PL
Accedir al cens de les persones grans jubilades per ampliar la participació de les persones
grans del municipi. Es va parlar de la quantitat de socis i sòcies de les entitats representades al
Consell: l’Esplai al voltant de 800 socis/es i la Vocalia i l’Aula, cadascun al voltant de 300 socis/es.
PL

Demanar suport per a la gestió de subvencions nominatives.

A continuació, la resta de propostes fetes als pressuposts participatius de l’any 2019 (P19,) que es
consideren més complexes a l’hora de fer propostes concretes, també es va estar d’acord en el fet
que totes les propostes incidien directament en el benestar i millora de la vida quotidiana de les
persones grans del municipi.
P19
Atendre el mal estat de la urbanització de l’avinguda Pau Costa i de l'entorn de molts
equipaments i serveis municipals.
P19
port.

Atendre les dificultats per anar a peu des dels edificis d'habitatges que hi ha a la zona del

P19

Resoldre els problemes del clavegueram davant del Centre Cívic Calisay.

P19

Estudi d'altres zones d'aparcament per guanyar zones per a vianants a la Riera.

P19

Proposar alternatives per a resoldre la mobilitat a l'hospital de Mataró.

P19

Atendre totes les diversitats funcionals de les persones al tren.

ACCIÓ

6

: activitat participativa per proposar comissions de treball en el

CMGG i plantejar un projecte propi amb joves.
Aquesta activitat es va proposar per valorar si es pot proposar un canvi en la composició del CPMG
amb la formació de comissions de treball i plantejar un projecte propi amb les persones joves.
Data i hora: dilluns 8 d’octubre de 2018 a les 10 h
Lloc: Aula d’Entitats. Edifici Calisay.
Assistents: 6 persones: Anna Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar, Manel Bosch Rodríguez,
Vicepresident de l’Esplai d’Arenys de Mar, Jaume Barangé Salvañà, president de la Vocalia de
Jubilats, M. Assumpció Dias en representació de l’Aula d’Extensió Universitària, Alfred Mola Bota,
veí d’Arenys de Mar i Marta Fonseca, Col·lectiu Punt 6.
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Descripció de la dinàmica de la sessió
Objectiu: presentar, valorar i treure conclusions sobre la proposta de comissions de treball en la
composició del CMGG i exemplificar com desenvolupar un treball propi amb persones joves.
1.

2.
3.

Presentació de la proposta de composició del CMGG amb els objectius descrits a la sessió
anterior i exemplificant si les comissions serveixen per assessorar, per desenvolupar un
treball propi o per gestionar o difondre el treball del CMGG. També, amb la variable
temporal que pot ajudar a distribuir els treballs en les comissions de treball, és a dir, si són
accions puntuals o si s’han de desenvolupar a mig o llarg termini. Aquest esquema és una
proposta que serveix per dinamitzar una participació activa en el CMGG.
Diàleg obert per valorar la proposició i recollir les aportacions.
Presentació d’enunciats i de característiques que faciliten el desenvolupament d’un treball
propi, per exemple, amb persones joves.

Resultat de la sessió
El resultat d’aquesta sessió està recollit en l’apartat 5 d’aquest informe com a part de les
proposicions per a treballar la participació activa en el Consell Municipal de la Gent Gran d’Arenys.
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5. RESULTAT

PROPOSITIU

PER

TREBALLAR

LA

PARTICIPACIÓ ACTIVA AL CMGG
SOBRE ELS OBJECTIUS
Les persones participants van estar d’acord en la redacció d’aquests objectius perquè no només
parlen de l’atenció a les seves necessitats sinó que inclouen les seves aportacions actuals a la
societat i el reconeixement del treball que poden desenvolupar.

No obstant això, el diàleg es va centrar en les dificultats per aconseguir implicar altres persones
de les seves entitats i associacions als treballs participatius que pogués realitzar el CMGG.
Les persones participants, a més de la pròpia vida, tenen molta experiència en la gestió i direcció
de les seves entitats, és a dir, han fet molt treball voluntari. Per la mateixa raó, tenen moltes
iniciatives i creuen que el treball participatiu més actiu podria aconseguir millorar la vida
quotidiana de les persones grans en molts dels aspectes dels que hem estat parlant. Però, des de
la seva expertesa, reconeixen que degut a les dinàmiques històriques, no trobaran persones que
vulguin sumar-se al Consell per fer els treballs voluntaris d’una comissió de treball.
Des de la perspectiva de gènere, el CMGG és un consell paritari, no només quantitativament sinó
respecte a les veus que intervenen. Dones i homes són persones apoderades amb la seva veu,
actives amb agendes plenes, compromeses, treballadores des de fa molt en activitats voluntàries
(coral, CARITES, ONG, etc.) i amb moltes idees per desenvolupar. Representen entitats prou
fortes del municipi, l’Esplai té al voltant de 800 socis/es i la Vocalia i l’Aula, tenen al voltant de
300 socis/es cadascuna. Això pot significar que també representen persones amb diversitats
funcionals, amb diversitat d’origen i amb una franja d’edat amplia tot i que el grup del Consell es
prou homogeni. Són col·laboradores i mostren un coneixement sensible de les persones de les
seves entitats, parlen en nom de totes elles i descriuen amb detall esdeveniments, dificultats o
necessitats que s’han de tenir en compte.
Hi ha bona sintonia entre les entitats participants i, per exemple, s’han posat d’acord per
presentar conjuntament algunes activitats dins de la planificació inicial del 3 de maig de 2018.
També han deixat clar que cuiden l’autonomia de cadascuna de les seves entitats i associacions.
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SOBRE LA COMPOSICIÓ I EL FUNCIONAMENT DEL CMGG
De la mateixa manera, van estar d’acord en que la composició del CMGG, per dinamitzar i
organitzar la participació activa que pot aconseguir els objectius proposats, hauria de funcionar
amb les tres comissions de treball proposades.

Però, les persones participants no es veuen amb capacitat per assumir la formació d’aquestes
comissions de treball. De les 4 entitats que agrupen persones grans a la vila, 3 estan
representades en el CMGG. Falta i es parla de la necessitat de convidar a l’Ateneu. Hi ha dues
persones representants per cada entitat, una com a titular i altra com a suplent, això vol dir, que
molt poques vegades coincideixen. A més, hi ha dues persones a títol personal que representen
al veïnat de la vila i que també tenen arrels significatives pel desenvolupament del seu treball
voluntari. Tot això per a dir que, actualment, és difícil comptar amb dues persones representants
per a cada comissió de treball.
Les entitats proposen, programen i fan moltes activitats i estan dirigides a aficions diverses i en
diferents àmbits i la participació, diuen, es minoritària tot i la diversitat que es proposa. S’ha parlat
de canvis en la societat tant generacionals com culturals i d’hàbits que fan que ara es necessitin
proposar noves activitats. I si es parla de voluntariat, diuen que la participació és encara menor.
Per altra banda, el CMGG és un òrgan consultiu i a fi de visualitzar efectivament i de forma activa
la participació de la Gent Gran, fa sessions en format plenari que serveixen per debatre o
consultar temes i prendre acords. Són sessions resolutives on es fa evident la col·laboració i
l’assessorament del Consell en els temes relacionats amb les persones grans que lidera
l’Ajuntament. Per exemple, s’informen els avanços del projecte de RADARS liderat per l’àrea de
la Gent Gran i els Serveis Socials, es promou l’adhesió del CMGG, el voluntariat i la co-participació
des de la generositat i el coneixement de les persones del municipi.
En aquest moment, una característica favorable per a promoure canvis en la participació, és la
comunicació entre les persones del Consell. Majoritàriament havia sigut lineal a través de la
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tècnica de persones grans i de joventut, que també és la secretaria del CMGG, però això està
canviant i s’han començat a generar diàlegs entre les entitats, per exemple, per proposar la
planificació d’enguany. Aquestes proposicions estan recollides com a llistat i es necessita
promoure la participació per a desenvolupar les iniciatives, aconseguir compromisos i aprofitar
els recursos existents. El Consell també té un grup de whatsapp per a recordar les convocatòries
i facilitar algunes feines.
L’exercici proposat per ubicar les iniciatives i trobar relacions entre elles, va servir per exemplificar
les diverses maneres de participar i per valorar les seves aportacions i habilitats i per evidenciar
la necessitat d’organitzar el treball per portar a terme qualsevol de les iniciatives.

Veure els llistats treballats en la sessió 5 per a desenvolupar línies de treball propi.
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SOBRE ELS TEMES PER A DESENVOLUPAR UN PROJECTE PROPI
Al llarg d’aquest treball s’han anat enunciant moltes iniciatives que poden derivar en projectes
participatius propis del CMGG. Totes amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les persones
que envelleixen i valorant la seva participació activa en la societat i des de les seves diversitats.
La regidoria de la Gent Gran està desenvolupant projectes intergeneracionals com el projecte de
RADARS i ha convidat a plantejar projectes propis que puguin realitzar-se amb les persones joves.
A continuació, es presenta una petita descripció de les iniciatives i dels enunciats recollits durant
les accions participatives.
1 Diàlegs sobre les vocacions. Intercanvi sobre les “preferències i aptituds” des de l’experiència
viscuda per la gent gran i els desitjos de la gent jove. Es pot desenvolupar a partir de diàlegs sobre
les ocupacions, habilitats o interessos individuals. Per exemple, transmetre com cultivar un hort,
com desenvolupar un ofici, com fer ús de les xarxes socials, etc. Els diàlegs es poden convertir en
petits reportatges per exposar en el mes de la gent gran i el format reportatge pot servir per
desenvolupar habilitats: relatar, fer fotografia, etc., i exemplificar idees i punts de vista des de
distintes generacions.
2 Impulsar torneigs intergeneracionals d’escacs, ping-pong, domino, etc. Actualment es fan
aquests tipus de torneigs a les entitats i es proposa convidar i incentivar la participació de les
persones joves durant l’any per a convidar-les a un torneig final i festiu durant el mes d’octubre.
3 Analitzar si hi ha punts "comuns" entre les propostes presentades als pressuposts participatius
per les persones grans i la gent jove o la infància . Per exemple, propostes presentades sobre l'ús
dels espais públics. Quins tipus d'activitats es proposen? (estança, oci, esport, gimnàs, petanca,
hort, joc, etc.) i quines d’aquestes activitats podrien ser compartides? autogestionades, com es
podrien coordinar horaris d'ús?,on podrien ubicar-se aquestes propostes i en relació a quines
altres activitats? Es tracta de compartir, valorar, descriure i traslladar els resultats a les àrees de
l’Ajuntament que siguin competents.
4 Fer auditories de les qualitats que poden millorar els entorn quotidians de les persones grans.
Per exemple en temes de mobilitat i ús d’equipaments quotidians per a ubicar, descriure i
proposar les característiques adequades a les seves necessitats.
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6. GRÀFICS

OBJECTIUS
Consell Municipal de
la Gent Gran

Assessorament i
col·laboració amb
l’execució d’activitats
dedicades a la Gent
Gran

Desenvolupament de
projectes propis,
perquè es tinguin en
compte les seves
necessitats i per a
contribuir al
desenvolupament de la
vida social i comunitària

L’estudi i l’avaluació de
l’impacte del CMGG en
temes municipals
d’interès i plena
integració de la Gent
Gran a la Vila

Treballs per a assessorar i
col·laborar

Treballs per a promoure
projectes propis

Treballs per a gestionar i
difondre els treballs del CMGG

Executar de manera puntual

Desenvolupar a mig termini

Desenvolupar a llarg termini

SESSIONS PLENÀRIES
Consell Municipal de la Gent Gran

COMISSIONS DE TREBALL
Consell Municipal de la
Gent Gran

1

2

3

Assessorar i
col·laborar

Promoure
Projectes
Propis

Gestionar i
difondre els
treballs del
CMGG

Executar de manera puntual

Desenvolupar a mig termini

Desenvolupar a llarg termini

Executar de manera puntual
Fer col·laboracions puntuals en esdeveniments
PL
com la Marató de TV3, la Diada de Sant Jordi, la Festa
Major, l’11 de Setembre. Treball relacionat amb el calaix
de l’impacte del CMPG perquè hi ha molta feina de
gestió, comunicació i difusió.
Fer torneig d’escacs, de ping-pong, de domino
PL
o de rubikub. Pot derivar de les activitats individuals que
realitzen les entitats amb la convocatòria d’un
esdeveniment final o només una activitat final dintre de
la programació del mes d’octubre.

Desenvolupar a mig termini
PL/P19 Dedicar o ubicar una placa, escultura o
espai públic al reconeixement de la tasca que fan els
avis i les àvies per al sosteniment de la vida. Des del
CMPG s’ha presentat en la planificació d’activitats
del CMPG el dia 3 de maig i s’ha fet un escrit per
donar-li seguiment.
Per ubicar les propostes fetes als pressuposts
participatius de l’any 2019 (P19 ) es va estar d’acord
en el fet que totes les propostes incidien
directament en el benestar i millora de la vida
quotidiana de les persones grans del municipi. Però,
també es va parlar de que algunes d’aquestes
propostes es podien completar amb un treball
participatiu per a traslladar les experiències i
estratègies que les persones grans fan servir a les
àrees de l’Ajuntament que poden proposar
solucions.
P19

Millorar la pujada al CAP.

Millorar els problemes d’accessibilitat i
P19
quan plou en carrers estrets.
Ubicar altres zones perquè les persones
P19
grans fessin esport a la Vila.
Posar arbres i/o ombres al passeig des de
P19
la Pl. del Molí del Mar fins a la zona comercial.
Reforçar la il·luminació als passos de
P19
vianants a la part alta de la Riera. S’ha afegit:
Millorar la il·luminació a l’entorn del Centre Cívic
Calisay.

Desenvolupar a llarg termini
Disposar d’un espai per comunicar a la revista ATR
PL
“el Racó de la Gent Gran”. Per aprofitar un canal de
comunicació existent i arribar a més persones grans.
Demanar descomptes en activitats culturals com al
PL
Teatre Principal, Cinema, Festival de Jazz, etc.
Demanar al comerç preus i promocions especials per
PL
a les persones jubilades i pensionistes.
Accedir al cens de les persones grans jubilades per
PL
ampliar la participació de les persones grans del municipi. Es va
parlar de la quantitat de socis i sòcies de les entitats
representades al Consell: l’Esplai al voltant de 800 socis/es i la
Vocalia i l’Aula, cadascun al voltant de 300 socis/es.
Demanar suport per a la gestió de subvencions
PL
nominatives.
A continuació, la resta de propostes fetes als pressuposts
participatius de l’any 2019 (P19,) que es consideren més
complexes a l’hora de fer propostes concretes, també es va
estar d’acord en el fet que totes les propostes incidien
directament en el benestar i millora de la vida quotidiana de
les persones grans del municipi.
Atendre el mal estat de la urbanització de l’avinguda
P19
Pau Costa i de l'entorn de molts equipaments i serveis
municipals.
Atendre les dificultats per anar a peu des dels edificis
P19
d'habitatges que hi ha a la zona del port.
Resoldre els problemes del clavegueram davant del
P19
Centre Cívic Calisay.
Estudi d'altres zones d'aparcament per guanyar
P19
zones per a vianants a la Riera.
Proposar alternatives per a resoldre la mobilitat a
P19
l'hospital de Mataró.
Atendre totes les diversitats funcionals de les
P19
persones al tren
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