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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
Núm. de la sessió: 3/2022
Data: 26 de juliol de 2022
Horari: de 10.30h a 12 h
Lloc: Presencial (Sala Polivalent de Telers)

Hi assisteixen:

Presidenta Mònica Polo Rubia
Sots-President Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Secretària Victòria Hernàndez Salamero
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Lluís Segara Orobitg
Assoc. de GG del Parc de Sant Jordi de Terrassa Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Assoc. de Gent Gran de La Maurina Maria Lindoso
Assoc. de Gent Gran del Districte II Josep Ruiz Rodriguez
Club de GG Districte IV Ramon Armengol Solé
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Fernando Viedma Molla
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç Rosario Torronteras
Associació el Llibre de la Vida Jaume Sabaté
Fundació GRODE/XEC3 Mª Jesús Comellas
Càritas de Terrassa Montse Gorina
Creu Roja Terrassa Roser Marfà
UGT Isabel Zarza Gallego
CCOO Joan Grané Calvo
Iai@flautes-Terrassa Josep Lluís Charles Gracia
Moviment per unes pensions dignes (MPD) Manel Cuadra Casado
Comissió de residències públiques de Terrassa Pepe Sánchez De Haro
Grup Municipal del PSC Lluís Ros Villapando
Grup Municipal de ERC i MES Lluís Labòria Martorell
Grup Municipal de Tot per Terrassa Josep Ruiz Pérez

S’han excusat d’assistir:

FACGG Miquel Mariano Saperas
Associació de Gent Gran Terrassa Centre Ferran Garcia Camps
Assoc. de GG Terrassa Can Boada del Pi Alfonso Morales Herrerías
Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord Miguel Soriano Molina
Assoc. Amics de la Gent Gran Districte 5 Carmen Maureso Cid
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada Valentín González
La Llar de la Gent Gran de les Fonts Carmen Pascual
Fundació Catalunya La Pedrera  Laura Muñoz
Marea Pensionista de Terrassa Manuel Tórtola Risueño
Grup Municipal del PDeCAT Teresa Miron Sanz
Grup Municipal de C’s Alberto Sánchez
Representant al Consell Comarcal del CMGG Josep Guinot Mauchan

   Absents:  

Assoc. de GG amb empenta de les Arenes Ascensión Simón
Assoc. de Gent Gran Terrassa Can Roca Jaume Colom Armengol
Aula Gran de Terrassa Rosa Mª Ballús Escudé
Club de Gent Gran del barri de Can Palet  Magda Aguilar Garcia
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa Antonio Cazorla Molina

També han assistit:

Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Joaquim Soler Macià
Assoc. de Gent Gran de La Maurina Josep Mellado
Club de GG Districte IV Pedro Castera Mur
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Ángel Oliva Cuéllar
Director de l'Àrea de Cicles de la Vida Santiago Martínez Illa
Director de Serveis de Infància i Famílies, Joventut i GG Àlex Monfort Fradera
Tècnica del Servei de Promoció Gent Gran Sara Gallés Villaplana
Auxiliar de gestió de Promoció Gent Gran Sergio Jiménez Aguilera
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1. Benvinguda a càrrec de la Regidora de Gent Gran, Mònica Polo.

La  Sra.  Mònica  Polo  dóna  la  benvinguda  als  membres  del  Consell  i  agraeix  la  seva
presència.

2. Aprovació de les actes anteriors.

El Sr. Rafael Casals pregunta, respecte de l’anterior reunió extraordinària del CMGG, si l’acta
per normativa no hauria d’haver estat signada i aprovada el mateix dia de la reunió.

El Sr. Àlex Monfort diu que es consultarà amb Qualitat Democràtica si això és així de cara a
poperes reunions.

S’aproven les actes de les anteriors reunions ordinària (16/03/22) i extraordinària (22/06/22)
del CMGG.

Punt afegit a l’Ordre del Dia: Elecció de dos representants del CMGG a la
comissió de treball  que farà el  seguiment del  procés d’elecció del  nou
Síndic/a.

S’afegeix un punt a l’ordre del dia, per parlar de la tria de representants del CMGG a la
comissió de treball que farà el seguiment del procés d’elecció del nou Síndic/a.

La Sra. Victòria Hernández pregunta si hi ha voluntaris per escollir un representant titular i
suplent.

El Sr. Casals comenta que la FACGG podria participar però quedaria pendent de decidir qui
d’entre els seus membres.

Amb  diverses  intervencions  es  discuteix  què  fer  ja  que  s’ha  de  votar  i  escollir  els  dos
representants entre els voluntaris que es presentin, però com que no es pot fer en aquest
moment,  s’acorda  que  s’acceptaran  les  dues  persones  que  des  de  la  FACGG  siguin
proposades.

3. Constituir la Comissió de Seguiment  del  Pla Local per a un Envelliment
Integral (PLEI’T) aprovat pel Ple Municipal del 25 de febrer.
Renovació representativitat Comissió i Taula Maltractament Gent Gran.

La Sra. Hernández fa un resum del que es va decidir al  respecte en l’anterior reunió del
CMGG i posa de manifest els membres del Consell que han comunicat el seu interès en
participar en aquesta Comissió. Un cop recollida la informació de la Sra. Isabel Zarza que
s’afegeix tot afirmant que ja havia comunicat per telèfon el seu interès en participar i recollint
les negatives explícites de la FACGG i del Sr. Manuel Tórtola de MP, fent un repàs plegats els
membres de la Comissió seran:
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COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLEI’T I  DEL PLA D’ACCIONS 

REPRESENTATIVITAT ENTITATS (REPRESENTANTS)

Presidència del Consell
Secretaria del Consell

REGIDORIA GENT GRAN (Mònica Polo)
CAP SERVEI PROMOCIÓ GENT GRAN (Vicky Hernández)

Associacions, Entitats i Moviments 
del Consell que han escollit participar

COMISSIÓ DE RESIDENCIES PÚBLIQUES (J. Antonio Sánchez de Haro)
CASAL GG DISTRICTE II (Pepe Ruiz)
EL LLIBRE DE LA VIDA (Jaume Sabaté)
GRODE_X3 (Carme Guitart)
IAI@FLAUTES (Jose Luis Charles)
MPD (Plácido Lordan)

Sindicats UGT (Isabel Zarza)
CCOO (Joan Grané)

Grups Municipals

TOT PER TERRASSA (Marta Martí)
ERC i MES (Luís Laboria)
PSC (Pedro Domínguez)
CIUTADANS (Alberto Sánchez)
JUNTS PER TERRASSA (Teresa Mirón)

Comissió Municipal d’Envelliment
PROMOCIÓ GENT GRAN (Sara Gallés)
SERVEIS SOCIALS (Carmen San Miguel)
PROMOCIÓ D’AUTONOMIA (Maite Mellado)
SALUT (Mati López)

Al  mes  d’octubre  es  farà  la  primera  reunió  i  es  constituirà  aquesta  COMISSIÓ  DE
SEGUIMENT DEL PLEIT i dels PLANS D’ACCIONS per Mandats.

Renovació representativitat Comissió i Taula Maltractament Gent Gran.

REPRESENTATIVITAT A LA COMISSIO I TAULA MALTRACTAMENT GENT GRAN: La Sra.
Hernàndez fa un resum de en quin punt es troba la Comissió de Maltractament i s’aprova que
el representant del CMGG a la Comissió i per tant a la Taula de Maltractament serà el Sr.
Josep Lluís Charles de  Iai@flautes-Terrassa, únic membre del Consell  que s’ha presentat
voluntari,  essent  baixa  tant  a  la  COMISSIÓ com a  la  TAULA DE MALTRACTAMENT la
Federació de Gent Gran, que havia estat representant fins ara i que estant present a la reunió
a traves del Sr. Rafel Casals confirma estar d’acord amb aquest punt. El Sr. Casals manifesta
que la seva participació no era en representació de la Federació.

Es  procedirà  a  comunicar  la  baixa  i  fer  els  agraïments  pertinents  i  s’incorporarà  al  nou
membre. Se li farà explicació del treball fet fins ara i es recordarà que el seu paper dins la
reunió no és tècnic, sinó que és vetlar pels drets de les persones grans en un context tècnic.

4.  Cal escollir els suplents dels representants del CMGG pel Consell del
Valles Occidental  de la Gent Gran (Congres Gent Gran).  (Informació Sr.
Guinot)

La Sra. Hernández traspassa al CMGG la informació del Sr. Guinot, que no ha pogut assistir
a la reunió. Aquesta informació diu que el nou reglament del Consell del Vallés Occidental
explicita que s’han de presentar dos representants titulars i dos representants suplents i que
per tant s’hauria d’escollir els dos suplents.
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Els titulars ja els havíem validat a la reunió anterior i  es ratifiquen: Sra Isabel Zarza i Sr.
Josep Guinot.

El Sr. Josep Lluís Charles s’ofereix com a representant suplent.

Com que no hi han més voluntaris s’aprova la representació del Sr. Charles i l’altra vacant
queda momentàniament deserta a l’espera de possibles futures candidatures.

La Sra. Hernández comunica que juntament amb l’acta d’aquesta reunió s’adjuntarà el nou
reglament del Consell Comarcal del Vallés Occidental. També manifesta que el Sr. Guinot
s’ha queixat  al  Consell  per la tardança en la constitució del  reglament i  l’inici  normal del
desenvolupament de les activitats pròpies d’aquest organisme.

La Sra. Zarza ratifica que el procés de constitució s’ha demorat en el temps i no es podrà
posar en marxa fins al setembre.

Des del Servei es comunicara formalment la representativitat de Terrassa.

5. Fira de la Gent Gran 2022. (Rafael Casals)

El Sr. Casals des de la Federació, organitzarà la Fira de la Gent Gran com una mostra de tots
les treballs realitzats al  llarg de l’any per les entitats de gent gran radicades als casals i
centres cívics de Terrassa però que està oberta a les aportacions de la resta d’entitats. Totes
aquelles  que  vulguin  participar  estan  convidades.  L’únic  que  no  s’admetrà  són  actes
comercials. Continua dient que les dates proposades a falta de confirmació són els dies 15 i
16 d’abril al Recinte Firal i o bé el 19,20 i 21 d’abril o el dies 2, 3 i 4 de maig al Centre
Cultural.

La Sra. Hernández demana que les entitats que puguin estar interessades en participar ho
comuniquin el més aviat possible per tal d’organitzar-ho amb temps suficient.

El Sr. Pepe Sánchez diu que s’hauria de valorar la realització d’altres tipus d’activitats com
per exemple xerrades amb temes que puguin ser d’interès per a la gent gran i pregunta per la
possibilitat de poder participar a la propera reunió de la FACGG per poder parlar d’aquest
tema.

El Sr. Casals respon que la realització de xerrades podria ser complicada tenint en compte
les característiques del Recinte Firal, on la sonoritat no és bona i més quan s’estan realitzant
activitats que provoquen molt soroll com les exhibicions de ball.

La Sra. Polo indica que potser es podria buscar un espai alternatiu adequat per realitzar
xerrades.

El  Sr.  Pepe Sánchez pregunta com poden presentar  la  seva proposta oficialment.  El  Sr.
Casals respon que per correu electrònic i la FACGG la estudiaria.
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La  Sra.  Hernández  aclareix  que  qui  organitza  la  Fira  és  la  FACGG  amb  el  suport  de
l’Ajuntament i que les decisions les acaba prenent la FACGG, però que es podria estudiar
una solució per poder incorporar altres tipus d’activitats.

La Sra. Lindoso posa com a exemple una xerrada que es va desenvolupar al seu Casal de
referència i que va ser molt útil i interessant per les persones grans i posa de manifest que
aquest tipus de temàtiques haurien de fer-se extensives a tota la gent gran de Terrassa en
general i que la Fira podria ser un bon espai per fer-ho.

El Sr. Josep Ruiz ratifica que seria interessant buscar un espai adequat per desenvolupar
activitats d’altres tipus que no atapeeixin les activitats habituals de la Fira.

El Sr. Casals afegeix que és important recordar que els associats de les diverses entitats han
estat tot l’any preparant-se i volen mostrar la seva feina a la Fira.

El Sr. Pepe Sánchez comunica de forma oficial que la Comissió de Residències Públiques
sol·licita  que  es  consideri  la  possibilitat  de  que  existeixi  un  espai  destinat  a  organitzar
xerrades. El Sr. Ruiz s’adhereix a la proposta del Sr. Sánchez. El Sr. Pepe Sánchez conclou
que només demana que es pugui disposar d’un espai allunyant de les activitats habituals on
poder realitzar altre tipus d’activitats en horaris determinats que es complementin amb la
resta d’activitats. Que s’estudii i si és impossible doncs s’acceptarà però que com a mínim
s’intenti.

El Sr. Josep Mellado manifesta que la Fira és sinònim de festa i dubta que les persones que
hi assisteixen vulguin participar en una xerrada. Continua dient que als casals ja s’organitzen
habitualment activitats d’aquest tipus i que la Fira no és l’espai per portar-ho a terme.

La Sra. Hernández posa com a exemple el model de la Fira Gran de Barcelona, on hi caben
tot  tipus  d’activitats.  Continua  assegurant  que  s’entén  la  gran  feina  que  comporta
l’organització de la Fira però demana una mica de flexibilitat i posa de manifest que el Servei
de Promoció de la Gent Gran pot contribuir a la tasca de la FACGG de forma tècnica per
encabir-hi una altre tipus d’activitat com la que es proposa, de forma que l’essència de la Fira
no es vegi afectada però que d’altres activitats puguin complementar-la. 

Es fa un incís per l’entrada a la sala dels companys del Canal Terrassa i es pregunta als
membres del Consell si estan d’acord amb que es recullin imatges de la sessió, qüestió que
s’accepta.

La Sra. Hernández resumeix dient que el Sr. Casals ha obert la possibilitat a estudiar les
propostes que es presentin per començar a treballar. A partir d’aquí s’ha fet una proposta i
ara s’ha de tractar de encabir-la de forma adequada si és possible.

El Sr. Pedro Castera proposa que, d’igual manera que es fan servir espais com el Centre
Cultural,  es podria introduir un tercer espai com per exemple l’Auditori  per realitzar altres
tipus d’activitats  i  posa com a exemple  sessions musicals  o  també xerrades amb temes
interessants i d’utilitat per a la gent gran i les persones més necessitades, informacions que
han de ser accessibles a nivell ciutat.
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La Sra. Lindoso mostra el seu acord amb l’anterior intervenció.
La Sra. Polo assegura que l’important es sumar amb aportació d’idees. Tot allò que s’ha
aportat es recull i es proposarà reunió d’aquells que vulguin col·laborar en donar forma a
aquestes propostes de la ma del Servei de Gent Gran. Es convocarà reunió al Setembre per
crear grup de treball.

6.  01/10/22:  Dia  Internacional  de  la  Gent  Gran:  Proposta  d’acció  de
retrobada per consensuar.

La Sra. Mònica Polo explica que a partir de tota la problemàtica derivada de la pandèmia i les
normatives  sanitàries  establertes  que  encara  s’arrosseguen  i  que  han  impossibilitat  la
realització de la Fira els darrers anys, va sorgir la idea d’organitzar un dinar de retrobament
pel Dia Internacional de la Gent Gran si les circumstàncies ho permeten. Continua dient que
s’està organitzant i estudiant diverses possibilitats.

El  Sr.  Mellado manifesta la  seva disconformitat  pel  fet  d’organitzar-ho aquest  dia  perquè
pensa que hauria d’estar dedicat a que les persones grans poguessin expressar-se. Continua
assegurant que ell va presentar una proposta i que aquesta no s’ha tingut en compte.

La Sra. Hernández respon que s’està preparant tota una programació d’activitats pel Mes de
la Gent Gran i les propostes que es reben es miren d’encabir.

El Sr. Mellado continua dient que les propostes s’han de presentar en espais com el Consell i
discutir-les i que quan es presenta una idea s’ha d’intentar posar-la en pràctica perquè el
temps del que disposen les persones grans és mes curt i no es pot anar ajornant-ho tot per
més endavant. Proposa, en comptes de dinar i ball, una mostra de shows de les diverses
entitats,  berenar i  ball.  Afegeix la possibilitat  d’instaurar  un concurs durant  tot  l’any entre
entitats i celebrar la gala final aquest dia.

El Sr. Casals aclareix que aquest tipus d’activitats com la que proposa el Sr. Mellado (shows)
ja es porten a terme durant les sessions que es desenvolupen al Centre Cultural i que les
entitats ja van d’un casal a un altre mostrant el seu espectacle.

El Sr. Casals, reencaminant la qüestió inicial, fa un resum del desenvolupament i presa de
decisions  al  respecte  de  la  proposta  feta  des  de  l’Ajuntament  d’un  possible  Dinar  de
retrobada on van manifestar que les entitats estaven d’acord i demana concreció per tal de
poder-ho comunicar als associats amb temps suficient.

La Sra. Polo torna a insistir en l’origen de l’activitat proposada, la duresa de la pandèmia i lo
interessant que pot ser aquesta retrobada. Que l’organització de la mateixa és a càrrec de
l’Ajuntament i que cal solucionar serrells de qüestions administratives per que pugui realitzar-
se. El compromís es poder-ho fer abans de que acabi l’any 2022.

La Sra. Zarza reclama continuar amb l’ordre del dia perquè el temps previst s’està esgotant i
afegeix que «s’han de tenir en compte els somnis però també la realitat».
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El Sr. Mellado insisteix en generar debat sobre el que es fa i ell opina que s’hauria de fer a
Terrassa en matèria d’activitats de Gent Gran, consumint molt temps de reunió, sense que
aquest sigui un tema de l’ordre del dia i essent les reunions d’entitats de la Federació les que
treballen aquests temes i després els aporten al Consell.

Varies intervencions sol·liciten es condueixi millor la reunió i es tallin les intervencions quan
correspongui.

La Sra. Hernández fa palesa la dificultat d’intentar escoltar totes les aportacions i mantenir el
control del temps a la vegada, però si es rep la confiança com per tallar les intervencions
quan  sigui  necessari,  es  portarà  a  terme.  Continua  aclarint  que  el  Consell  és  un  espai
d’intercanvi d’informació sobre la feina feta i sobre la feina futura, i que les idees s’han de
construir en altres espais i portar-les al Consell ja treballades. 

7. Oferta de Cursos i tallers a les entitats pel darrer trimestre del 2022.

La Sra. Hernández comunica que s’enviarà per correu electrònic la proposta per aquest any
de cursos i tallers subvencionats per l’Ajuntament, que havia estat interrompuda els darrers
anys per la pandèmia. Explica que es podrà triar entre 4 tipus de taller (Entrenament cognitiu,
Ús del mòbil, Creixement personal i Envelliment actiu i saludable) i que seran de 10 sessions
cadascun. Posteriorment un cop rebuda la informació de retorn de les entitats es traslladarà a
l’empresa de monitoratge i a partir d’aquí aquesta es posarà en contacte amb les entitats per
a l’organització. També comenta la possibilitat que s’està estudiant d’estendre aquests tallers
a les associacions de veïns per tal d’arribar a zones de Terrassa on les entitats no arriben.

El  Sr.  Pepe Sánchez pregunta si  s’estendrà a totes les associacions o a aquelles que o
demanin.

La Sra. Hernández respon que primer s’atendrà la demanda de les entitats de gent gran i si
queden tallers disponibles s’estudiarà com portar-ho a terme juntament amb la Federació
d’Associacions de Veïns.

8. Informacions de retorn dels representants del Consell a altres espais de
participació: 

Consell de Seguretat (11/05) (El llibre de la Vida) 

El Sr. Sabaté explica que les dades que transmeten des de Policia i Mossos d’Esquadra en
allò referent a delinqüència són molt semblants a les existents abans de la pandèmia. Només
es destaca l’augment de l’incivisme i de la resposta violenta contra els cossos de seguretat.
Continua dient que si algú està interessat en tenir accés a aquesta informació pot demanar-
ho.  D’altra  banda comunica  que s’està acabant  de  desenvolupar  el  Pla  de  Seguretat  de
Terrassa. Finalment diu que si  hi  ha algú interessat en plantejar algun tema per portar al
Consell de Seguretat que se li faci arribar, així com la possibilitat de demanar alguna xerrada
sobre seguretat als seus centres.
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Taula de Maltractaments (Breu resum Tècnic)

La Sra. Sara Gallés explica que el dijous 21 de juliol es va presentar a la ciutat el Protocol
d'abordatge  de  maltractament  vers  les  persones  grans,  elaborat  per  la  Taula  de
Maltractament de Persones Grans, dinamitzada pel Servei de Promoció de la Gent Gran.

El 2019 la Taula va crear una Guia local per fer front als maltractaments de les persones
grans. El següent pas ha estat crear un protocol que concreta circuits i procediments per
aplicar millor aquesta guia. Això permet facilitar  l'abordatge unificat de totes les possibles
situacions i millorar la coordinació entre totes les parts. Una comissió farà el seguiment de
l'aplicació del protocol.

De cara al mes de setembre es farà una formació per a tots els professionals que formen part
del procés i posteriorment, a la tardor, s'iniciarà una campanya de sensibilització ciutadana i,
a la vegada, s'obrirà un procés d'adhesió, obert a tothom que vulgui sumar-s'hi. L'objectiu és
implicar  globalment  la  ciutadania:  a  títol  personal,  o  a  través  d'associacions,  empreses,
entitats o col·lectius.

9. Informacions, Precs i preguntes:

El Sr.  Lluís  Labòria felicita  al  Servei  de Promoció de la Gent  Gran pel  funcionament del
programa Activa el +60. Comenta que tracta a la gent gran com a persones racionals amb
activitats de tot tipus i això és el que sempre s’havia demanat.

El Sr. Josep Ruiz Sánchez informa que el dia 15 d’octubre els moviments de pensionistes de
tota Espanya es reuniran a Madrid  per  demanar l’augment  de les pensions en relació  a
l’augment de l’IPC i que tots aquells que estiguin interessats en assistir que ho comuniquin.

El  Sr.  Manel  Cuadra afegeix que s’està organitzant  el  viatge i  en una propera reunió es
prendran decisions al respecte.

Creació Coordinadora de Memòria Popular (Jaume Sabaté)

El Sr. Sabaté explica que s’està creant la Coordinadora de Memòria Popular i anima a tothom
a que hi participi per tal de sumar.

Finalment, la Sra. Mònica Polo dona per tancada la sessió, felicitant als avis i àvies pel seu
dia,  que  coincideix  amb  la  reunió,  deixant  palès  que  un  dels  objectius  del  Servei  és
acompanyar a les entitats, donant-los les gràcies per tota la feina feta i desitjant-los unes
bones vacances.
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RESUM ACORDS:

● Es  consultarà  com  cal  aprovar  un  acta  quan  correspon  a  una  reunió
extraordinària segons  Reglament  del  CMGG  i/o  Reglament  de  Participació
Ciutadana.

● En  relació  a  la  representativitat  del  CMGG  en  el  procés  participatiu  per  triar
Síndic/a: El  Sr.  Casals  comenta  que  la  FACGG  podria  participar  però  quedaria
pendent de decidir qui d’entre els seus membres. S’acorda que s’acceptaran les dues
persones que des de la FACGG siguin proposades.

● S’ha acordat qui forma part de la Comissió de seguiment del PLEIT i a l’octubre es
farà la primera reunió i es constituirà aquesta COMISSIÓ DE SEGUIMENT DEL PLEIT
i dels PLANS D’ACCIONS per Mandats i es presentarà el PLA D’ACCIONS 2022-2023
sobre el que s’està treballant.

● El representant del CMGG a la Comissió i a la Taula de Maltractament  serà el Sr.
Josep  Lluís  Charles  de  Iai@flautes-Terrassa,  únic  membre  del  Consell  que  s’ha
presentat voluntari, essent baixa el Sr. Rafael Casals.

● Comunicar la ratificació dels  representants del CMGG al Consell de la Gent Gran
del Valles Occidental, afegint un suplent: Isabel Zarza i Josep Guinot. Suplent:  Sr.
Josep Lluís Charles de Iai@flautes-Terrassa.

● La Federació començarà després de l’estiu a organitzar la Fira de la Gent Gran. Tots
aquells  que  vulguin  participar-hi  que  s'adrecin  a  la  Federació. El  Servei  de
Promoció  Gent  Gran  que  dona  suport  tècnic  i  finança  la  Fira,  acompanyarà  a  la
Federació en aquest procés.

● Es convocarà a reunió al setembre a les entitats que vulguin fer grup de treball per
treballar amb el Servei de Promoció Gent Gran la celebració de Dies Internacionals,
Jornades, Xerrades, etc...

● En relació al Dinar de retrobada, la Regidora recorda ha encarregat l’organització de
la  mateixa  al  Servei  de  Promoció  Gent  Gran,  en  col·laboració  amb  la  Federació
(treballa  amb  totes  les  Associacions  de  Gent  Gran).  Cal  solucionar  serrells  de
qüestions administratives per que pugui realitzar-se.  El compromís es poder-ho fer
abans de que acabi l’any 2022.

● Des del Servei s’enviarà per correu electrònic la proposta per aquest any de cursos i
tallers  subvencionats  per  l’Ajuntament.  Es  podrà  triar  entre  4  tipus  de  taller
(Entrenament  cognitiu,  Ús  del  mòbil,  Creixement  personal  i  Envelliment  actiu  i
saludable) i que seran de 10 sessions cadascun. S’oferiran també aquests tallers a
les associacions de veïns per tal d’arribar a zones de Terrassa on les entitats de
gent gran no arriben.

● Varies intervencions sol·liciten que es condueixi millor la reunió del CMGG i es tallin
les intervencions quan correspongui.
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