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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
Núm. de la sessió: 4/2022
Data: 14 de desembre de 2022
Horari: de 10h a 12 h
Lloc: Presencial (Sala Polivalent de Telers)

Hi assisteixen:

Presidenta Mònica Polo Rubia
Sots-President  i A. de GG del Parc de Sant Jordi de Terrassa Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Secretària Victòria Hernàndez Salamero
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Lluís Segara Orobitg
Assoc. de GG amb empenta de les Arenes Mercè Martí
Assoc. de Gent Gran de La Maurina Josep Mellado
Assoc. de Gent Gran del Districte II Josep Ruiz Rodriguez
Assoc. de GG Terrassa Can Boada del Pi Alfonso Morales Herrerías
Aula Gran de Terrassa Rosa Mª Ballús Escudé
Club de GG Districte IV Pedro Castera Mur
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç Rosario Torronteras
FACGG Miquel Mariano Saperas
Fundació GRODE/XEC3 Mª Jesús Comellas
Càritas de Terrassa Cinta Jardí Torrents
UGT Isabel Zarza Gallego
CCOO Joan Grané Calvo
Iai@flautes-Terrassa Josep Lluís Charles Gracia
Marea Pensionista de Terrassa Manuel Tórtola Risueño
Comissió de residències públiques de Terrassa Pepe Sánchez De Haro
Grup Municipal de ERC i MES Lluís Labòria Martorell

S’han excusat d’assistir:

Associació el Llibre de la Vida Jaume Sabaté Ferrer
Fundació Catalunya La Pedrera  Laura Muñoz Palacios
Grup Municipal del PSC Lluís Ros Villapando
Grup Municipal de C’s Alberto Sánchez

   Absents:  

Associació de Gent Gran Terrassa Centre Ferran Garcia Camps
Assoc. de Gent Gran Terrassa Can Roca Jaume Colom Armengol
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 Gent Gran del barri de Can Palet  Magda Aguilar Garcia
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana Fernando Viedma Molla
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa Antonio Cazorla Molina
La Llar de la Gent Gran de les Fonts Carmen Pascual
Creu Roja Terrassa Mª Dolors Bordes Satué
Moviment per unes pensions dignes (MPD) Plácido Lordán Gubianas
Grup Municipal del PDeCAT Teresa Miron Sanz
Grup Municipal de Tot per Terrassa Marta Martí Massip

També han assistit:

Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Joaquim Soler Macià
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià Dolors Ribera Bosch
Iai@flautes-Terrassa Josep Ferrer Tura
Representant al Consell Comarcal del CMGG Josep Guinot Mauchan
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
Cap del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal Maite Mellado Caballero
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.

S’aprova l’acta de la anterior reunió ordinària (26/07/22), modificada amb les observacions
del Sr. Rafael Casals.

3.  Informar de la constitució de la Comissió de Seguiment del Pla Local
per a un Envelliment Integral (PLEI’T)

La Sra. Victoria Hernández explica que el 21 de novembre tingué lloc la primera reunió de la
Comissió de seguiment del PLEI’T, que té com a objectiu comprovar que s’acompleixen els
objectius establerts al Pla, i fa una relació dels membres que la conformen (explicitat a l’acta
de la reunió del 26/07/22 del CMGG).

Continua fent un breu resum de la reunió, on es van determinar les funcions de la Comissió i
es va fer la presentació del Pla d’Accions, que conté 150 que es van consensuar entre més
de 30 serveis de l’Ajuntament i que es va començar a executar des de l’aprovació del PLEI’T
fins a final del mandat actual. Amb el canvi de mandat i prèvia avaluació de la Comissió, es
posarà en marxa un nou Pla d’Accions que es portara a terme durant el proper mandat. La
propera reunió està prevista pel mes de març on es rendirà comptes del primer Pla d’Accions
2022-2023.

La Sra. Isabel Zarza, recorda la seva intervenció a la Comissió, on va exposar que es troba a
faltar suport a aquelles persones que necessiten la instal·lació de dutxes antilliscants a casa
seva i que les llistes d’espera són molt grans. Diu que s’aproven partides per altres qüestions
però no per aquesta, que considera molt important per a persones amb aquesta necessitat
vital i que no tenen recursos suficients.

La Sra. Maite Mellado, Cap del Servei de Promoció de l’Autonomia Personal, aclareix que en
allò que respecta  als arranjaments el  pressupost  ve en part  de la Diputació i  en part  de
l’Ajuntament però és limitat. Diu que quan es detecten mancances les persones passen de
moment a llista d’espera i es van gestionant poc a poc i que es beneficien  persones amb poc
recursos a partir d’un topall establert.  Afegeix que fa dos anys no va arribar l’ajuda de la
Diputació degut a la pandèmia i que això ha dificultat la situació.

La Sra. Isabel Zarza insisteix en que hi hauria d’haver prioritat en la distribució del pressupost
per aquestes necessitats vitals. La Sra. Maite Mellado respon que els recursos són finits però
que creu que poques persones han quedat en llista d’espera. El Sr. Pepe Sánchez pregunta
quantes persones s’han beneficiat de les ajudes. La Sra. Maite Mellado respon que en aquest
moment no disposa de les dades perquè la seva presència a la reunió del CMGG és per una
altra qüestió.

La  Sra.  Zarza  indica  que  hi  ha  haver  un  compromís  del  Sr.  Noel  Duque per  solucionar
aquesta qüestió. La Sra. Polo respon que parlarà amb el Sr. Duque.
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4. Informació de l'ús i tràmits fets des de l’Oficina d'Informació a la Gent
Gran.

La Sra. Mònica Polo posa en valor la posada en marxa de l’Oficina gràcies a les demanda
feta  per  les  entitats  de  gent  gran,  que inclou el  desplaçament  a  tot  el  territori.  Continua
explicant que de moment s’ha expandit al Districte 6 un dia a la setmana i que no funciona
com s’esperava a pesar de la difusió feta i demana que entre tots facin encara més difusió.

La Sra. Victoria Hernández fa una explicació quantitativa de l’ús de l’Oficina per tenir una idea
de la seva dimensió a partir de les dades. Comenta que si algú vol informació ampliada es
facilitarà  i  resum  que  les  demandes  majoritàries  es  refereixen  a  set  temes  que  són
l’envelliment actiu, serveis socials, informació general, habitatge, suport tecnològic, salut, i
qüestions econòmiques.

L’objectiu  pel  qual  és  va  crear  l’Oficina  va  ser  donar  suport  a  aquelles  persones  més
vulnerables i això es va acomplir sobretot durant la pandèmia, quan la resta de serveis de
l’Ajuntament estaven més saturats, però quan va tornar la normalitat, les demandes es van
encaminar més cap a l’envelliment saludable. Per tal de reencaminar l’ús de l’Oficina cap a
aquelles persones més vulnerables es planteja demanar informació a l’oficina homòloga de
Barcelona . Així mateix, sol·licita ajuda als membres del Consell, per recollir idees d’accions
per que més persones s'adrecin i es beneficiïn de l’OIGG.

El Sr. Josep Sánchez introdueix la possibilitat de transmissió a través dels comerços, que
de vegades tenen  informació  sobre  la situació dels veïns de  la zona.  El  Sr.  Josep  Ruiz
comenta  que  la  millor  manera  establir  una  oficina  a  cada  Districte. La  Sra.  Rosario
Torronteras  indica  que  els  casals  cívics en  moltes  ocasions  no  faciliten  la  difusió
d’informació quan seria un bon espai per difondre-la. El Sr. Tórtola proposa als presidents de
les comunitats per detectar mancances dels seus veïns.

El Sr. Manuel Tórtola diu que hi ha persones que no acudeixen perquè tenen vergonya de
reconèixer que tenen necessitats.

El Sr. Sánchez introdueix que el projecte A-Porta serveix precisament per apropar-se a les
persones amb necessitats i que es podria ampliar a tota la ciutat.

5.  Informació de les demandes de Cursos i tallers a les Associacions de
Gent Gran i Associacions de Veïns pel darrer trimestre del 2022, ofertes
pel Servei de Promoció Gent Gran.

La Sra. Victoria Hernández detalla que s’han ofert 4 tipus de tallers que s’han considerat més
adients per a les persones grans de cara a la millora del seu envelliment, a través de les
entitats  de  gent  gran  i  les  associacions  de veïns  i  veïnes.  S’han mostrat  interessades 8
entitats de gent gran, i per acabar de cobrir territori, es va oferir a les associacions de veïns i
veïnes d’aquells districtes on cap entitat de gent gran es va mostrar interessada. Finalment
acolliran un taller 2 associacions de veïns i veïnes del Districte 5.
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6. Fira de la Gent Gran 2023: Informar de l'estat de la preparació dels actes
del mes de la gent gran a l'abril.

El Sr. Rafael Casals llegeix un escrit on anuncia la cancel·lació de la Fira de la Gent Gran del
2023. En aquest explica que la Federació (FACGG) ha decidit no organitzar la Fira de la Gran
del 2023 degut a la dificultat de renovació de les juntes de les entitats de gent gran i allò que
porta com a conseqüència, la no renovació a la Federació (per  més informació s’adjunta escrit
aportat per la FACGG).

La Sra. Mònica Polo lamenta aquesta decisió, relacionada amb la falta de renovació de les
juntes de les entitats de gent gran.

El Sr. Josep Sánchez comenta que també passa en les AAVV i altres tipus d’entitats i aprofita
a convidar als assistents a un monogràfic que tindrà lloc el dia 22 de gener, que en principi
està dirigit a les AAVV però al que pot assistir qualsevol entitat interessada i que a tal efecte
es poden posar en contacte amb la Federació d’Associacions de Veïns i Veïnes.

El Sr. Josep Ruiz indica que la pandèmia ha fet molt mal al moviment associatiu.

La Sra. Rosario Torronteras es queixa de la direcció del Casal Cívic de Sant Llorenç perquè
no facilita el desenvolupament de l’activitat de l’associació de gent gran a la que representa i
afegeix el problema que també existeix amb el servei de menjador del centre.

La Sra. Polo afegeix que és cert que aquest problema, la renovació associativa, existeix a
tota la ciutat.

El  Sr.  Josep  Sánchez  informa  que  des  de  la  FAVT s’ha  passat  una  enquesta  entre  les
associacions per tal de recollir informació referent als problemes amb el que es troben. Pensa
que  aquesta  enquesta  pot  passar-se  també  a  les  entitats  de  gent  gran  i  que,  amb  la
informació recollida, l’Ajuntament i el CMGG tinguin dades per avaluar i emprendre accions
de cara a millorar la situació.

El Sr. Josep Mellado comenta que la notícia de la cancel·lació de la Fira no és agradable i
que creu que s’ha perdut l’esperit de la Fira, perquè va ser concebuda com a espai per a tenir
un millor envelliment i que allò que la gent gran vol són activitats lúdiques en general. Afegeix
que  una  fira  no  es  pot  organitzar  per  tenir  content  a  tothom  i  que  s’ha  d’estudiar  una
estructura fixa i totes les entitats adaptar-se a ella.

El Sr. Rafael Casals aclareix que això que es comenta no té res a veure amb el que s’estava
parlant i que l’estructura sempre ha existit. Del que es tracta és de donar un cop de puny
sobre la taula per fer palesa la situació i demostrar que fa falta més implicació.

La  Sra.  Hernández  pregunta  si  existeix  la  possibilitat  de  replantejar  la  Fira  d’una  forma
diferent. El Sr. Casals respon que la prioritat és solucionar el problema de la renovació de les
juntes. La Sra. Hernández pregunta als representants d’entitats presents si estan d’acord.

El Sr. Alfonso Morales explica que en el cas de la seva entitat han passat de 14 membres en
un principi a 3 i que això dificulta molt l’organització d’activitats i com a conseqüència afecta a
l’organització de la Fira.
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El Sr. Josep Guinot intervé per assegurar que creu que els presents són capaços d’avaluar la
situació. Diu que el problema és la renovació i el problema també és el pressupost; si n’hi ha
les entitats funcionen i en cas contrari no. Posa l’exemple de la FiraGran de Barcelona, on les
empreses esponsoritzen i  la  fira  funciona,  i  aquí  es va decidir  no incloure la  participació
d’empreses. Afegeix que això suposa que si no hi ha herois que es sacrifiquen per treure
endavant les entitats aquestes no funcionen.

El  Sr.  Josep Mellado inclou  també el  problema de la no delegació  de les persones  que
forment part d’una junta des de fa temps envers les persones de nova incorporació.

La Sra. Torronteras també posa com a exemple la situació a l’entitat que representa, que va
començar amb 16 membres a la junta per passar a 6 i ara mateix comptar amb 2 persones
útils.

La Sra. Mònica Polo reafirma el seu malestar per la situació i aclareix que com a Ajuntament
s’ha d’acceptar la decisió presa i continuar estar presents per a recolzar en allò que calgui.
Afegeix que si hi ha alguna possibilitat de realitzar la Fira s’ha de dur a terme perquè es
tracta d’un espai per compartir i que la feina feta tots aquests anys ha estat meravellosa.

El  Sr.  Lluís  Labòria  es  queixa  perquè  creu  que  està  sent  una  reunió  improductiva  on
qualsevol parla quan vol i del que vol i no s’acompleix el fet de destinar l’últim punt de l’ordre
del dia per qüestions diverses.

La  Sra.  Hernández  aclareix  que  ho  intenta  però  que  li  resulta  molt  complicat  tallar  les
intervencions pel fet que tothom té el dret d’expressar-se. 

Entenent  que  la  Federació  necessita  un  temps  per  regenerar  el  teixit  associatiu  de  les
entitats, es planteja des de Promoció Gent Gran la possibilitat de que a la propera reunió del
Consell es presenti alguna activitat alternativa a la Fira. El Sr. Casals indica que la Federació
no s’oposa a aquesta possibilitat.

La Sra. Polo finalitza dient que ja es parlarà a nivell intern, i si es comprova que hi ha interès
de participació, es podrà presentar alguna proposta. 

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

El Sr. Josep Ferrer,  representant del CMGG al Consell  Municipal d’Habitatge, explica que
l’Ajuntament  ha  descartat  finalment  la  construcció  d’habitatges  tutelats  pel  que  suposa
econòmicament, encara que era un compromís adquirit al 2008.

Posteriorment,  a títol  personal,  comenta que per  raons personals  ha renunciat  a la  seva
representació  al  CMGG  i  per  tant  també  al  CMH,  perquè  necessita  baixar  la  càrrega
representativa.

La Sra. Hernández li demana que faci arribar al servei l’acta de la darrera reunió del CMH.

El Sr. Josep Sánchez aclareix en primer lloc que s’entén la problemàtica per abordar el tema
de l’habitatge a Terrassa però afegeix que li sap greu que, havent un projecte ja iniciat, de



Promoció de la Gent Gran
Carrer Sant Ildefons, 8
08221 Terrassa
Tel. 93 788 33 33
GentGran@terrassa.cat
www.terrassa.org

cop i volta es deixi de banda totalment, fins i tot quan des d’Alcaldia va haver un compromís
de realització una vegada es va presentar el projecte. Afegeix també el fet de l’existència
d’una llista d’espera amb més de 200 persones interessades en aquests habitatges.

Anuncia també que està previst l’inici del projecte de la nova residència de gent gran a Sant
Pere Nord cap a finals de 2023, residència que comptarà amb 90 places, i l’aportació de fons
europeus per a la reforma de la Residència de Terrassa.

La Sra. Polo finalitza aclarint que intentarà esbrinar el motiu de la cancel·lació del projecte
dels habitatges tutelats.

8. Informacions, Precs i Preguntes.

 Consell del Vallès Occidental de la Gent Gran (Congrés Gent Gran), proposa temes
a parlar: L'etern retràs en la constitució del Consell Comarcal de la Gent Gran del
Vallès  Occidental  /  La  campanya  desinformativa  sobre  les  pensions  /  La
inacceptable situació de les residències i les llistes d'espera / La injusta situació
fiscal de les classes mitges-baixes...

El Sr. Josep Guinot explica que no hi ha manera que es posi en marxa el Consell Comarcal
de la Gent Gran amb l’excusa de que les entitats no han enviat representació i deixant de
banda  la  possibilitat  que  els  representants  al  Consell  General  de  Catalunya  ocupessin
aquesta  representació  temporalment.  La  Sra.  Victoria  Hernandez  li  pregunta  si  demana
quelcom al  respecte.  El  Sr.  Guinot  respon que caldria  una crítica  forta  des del  servei  al
Consell Comarcal.

El Sr. Labòria, canviant de tema i passant als precs i preguntes, indica que la no realització
de la Fira de la Gent Gran serà un desprestigi per l’Ajuntament, perquè quedarà només el
record en la gent de que abans es realitzava i ara no. Respecte del problema de la renovació
de les juntes diu que, encara que és un mal endèmic des de fa anys, les entitats han seguit
funcionant  i  que es tracta  d’un problema propi  de la  senectut.  Finalment,  pel  que fa  als
habitatges tutelats,  assegura que li  sap greu que Terrassa no tingui  la  força suficient  per
posar en marxa aquest projecte i posa com a exemple el cas de Sant Just Desvern, on hi ha
un molt bon percentatge d’habitatges tutelats respecte del total de població.

 Traslladar a les entitats del Consell de la Gent Gran la informació en relació a les
actuacions previstes en relació a la Proposta de Resolució PR_200 de 27/05/2022
proposada per  JxT  en  relació  a  Promocionar  la  instal·lació  dels  dispositius  de
seguretat de detectors de foc/fum i de gas, especialment, a les persones usuàries
del servei de teleassistència.

La Sra.  Maite Mellado,  arrel de la instal·lació de dispositius de detecció de foc/fum a les
persones que gaudeixen de la teleassistència, fa un resum d’aquest servei.

Explica que hi ha un total de 4633 usuaris i que cada usuari pot incloure vàries persones. Es
treballa amb Salut per detectar més persones que ho necessiten i no hi ha llista d’espera.

Totes les teleassistències son  avançades,  és a dir,  es fa  una entrevista  molt  curosa per
detectar  risc de maltractament, de caigudes,  de suïcidi,  etc. Depèn de les necessitats es
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realitzen com a mínim una o dues visites l’any i es fa un seguiment de la situació. També
s’han  millorat  les  sol·licituds,  fent-les  molt  més àgils  i  amb la  possibilitat  de  realitzar-les
telemàticament. El preu de la teleassistència és de 20 euros màxim.

  Altres aportacions :

- El Sr. Casals recorda que al dia següent a la reunió hi ha la votació per a l’elecció de la
sindicatura de Greuges de la ciutat.

-  El Sr. Casals demana on es poden trobar les 150 accions que inclou el Pla d’Accions. La
Sra. Victoria Hernández respon que s’informarà quan sigui públic al web de Gent Gran.

El Sr. Josep Ruiz vol introduir dos temes:

- Primerament, respecte del problema de la sanitat, comenta que els professionals estan molt
preocupats per la precarietat i anima a participar a la concentració que tindrà lloc a tal efecte
el dia 14 de gener a l’Estació del Nord, un esdeveniment que té com a objectiu demanar una
sanitat pública i de qualitat.

La Sra. Mònica Polo comenta que la societat està despertant en qüestió de sanitat i dóna les
gràcies a les entitats i associacions per la feina que fan amb la lluita per millorar la situació.
Continua dient que la unió fa la força i a per fi ens unim amb un objectiu comú.

El Sr. Josep Sánchez afegeix que aquesta setmana s’enviarà el manifest de l’acte perquè les
entitats es puguin adherir i que l’esdeveniment serveixi per posar de manifest el que està
passant a Terrassa.

La  Sra.  Polo  indica  que  el  problema  bàsic  és  la  falta  de  personal  i  que s’estan  posant
mesures a tal efecte.

El Sr. Sánchez aclareix que per això es posen en marxa aquests moviments, per obtenir
resposta de l’administració.

- En segon lloc, respecte de la guerra d’Ucraïna, fa palesa la preocupació no només per la
situació de les persones que la pateixen,  si  no per les conseqüències  econòmiques que
comporta.

La Sra Mònica Polo dona per finalitzada la sessió tot agraint l’assistència.


