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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

Núm. de la sessió: 1/2020
Data: 19 de febrer de 2020
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Complex Els Telers

Hi assisteixen:
Presidenta Mònica Polo Rubia
Vicepresident anterior (pendent nova elecció) Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Secretària                                                                                      Victòria Hernandez Salamero

A. del Casal de la Gent Gran Anna Murià Dolors Ribera Bosch
Associació de Gent Gran Terrassa Centre Montserrat Carnicé Allepuz
A GG  del Parc de Sant Jordi de Terrassa Josep Monroig Vergés
A de GG amb empenta de les Arenes Ascensión Simón Matarin
Associació de Gent Gran de La Maurina Juan Valentín Rosa
Associació de Gent Gran del Districte II José Ruiz Rodriguez
A de GG Terrassa Can Boada del Pi Alfonso Morales Herrerías
Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord Miguel Soriano Molina
Ass. Amics de la Gent Gran Districte 5 Vicens Aunos Vidal
Associació Gent Gran Aires Nuevos Mª Rosa Gascón
Aula Gran de Terrassa                                                           Rosa Mª Ballús Escudé
Club de Gent Gran del barri de Can Palet Magda Aguilar Garcia
Club GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana                  Angel Oliva Guallar
Club Jub y Pensionistes de Can Parellada Valentin González Garrido
FACGG Rafael Casals 
La Llar de la Gent  Gran de les Fonts Arturo Travesa Solsona
Càritas de Terrassa Cinta Jardí Torrens
Representant suplent d’UGT Isabel Zarza Gallego
Marea Pensionista de Terrassa Francisco Cañete Gonzalez
Moviment per unes pensions dignes (MPD) Placido Lordán
Grup Municipal del PSC Pedro Domínguez Nevado
Grup Municipal de TeC Manuel Tórtola Risueño
Grup Municipal de ERC i MES Lluís Laboria Martorell
Grup Municipal (PdeCAT) Teresa Miron Sanz

S’han excusat d’assistir:
A de Gent Gran Terrassa Can Roca Jaume Colom Armengol
Club de la GG Districte IV Pere Armengol Torné
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç Rosa Mª Vázquez Recasens
Iai@flauta Terrassa Vicenç Massana Cortina

   Absents:  
Club Gent Gran dels barris de Ca N’Anglada,
Grups de Montserrat i Torresana Fernando Viedma Moya 
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa Antonio Cazorla Molina
Fundació Privada President Torres Falguera Mercè Giol Camps
Creu Roja Terrassa Mª Dolors Codina Casas
Representant titular de CCOO Joan Grané Calvo
Grup Municipal de C’s Pompeyo Santiago Serna
Grup Municipal de CUP Vicenç Boncompte
Partit Popular de Catalunya Isidro Martínez Acuña

També han assistit:
Director de S. de Serveis a les Persones Alex Monfort
Dep Institut Judit Abat
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Desenvolupament de la sessió
A les 10 hores  i 10 minuts obre la sessió la presidenta Sra. Mònica Polo, Regidora del
Servei  de Promoció de la Gent Gran i dóna la benvinguda a totes les persones del
Consell i especialment agraeix la visita de la Regidora de Qualitat Democràtica, Ona
Martínez, a la que dona la paraula.

Presentació de  la  política  participativa a  Terrassa a càrrec de la  Regidora  de
Qualitat Democràtica, Ona Martínez.
La Sra.  Regidora comenta que dins  de  Qualitat  Democràtica  es  té  com a objectiu
millorar  la  participació  ciutadana  en  el  governament  de  la  ciutat  i  per  això  és
imprescindible donar a conèixer a tothom els espais i quines possibilitats de participació
hi ha a la nostra ciutat.

Fa referència a la Guia Pràctica del Reglament de Participació que s'ha repartit entre
els assistents, així com un mapa dels espais que existeixen. Creu que està be que els
coneguin i com a representants de les diverses entitats puguin explicar-ho al seu entorn
i  que com més gent  millor  en sigui  conscient  i  pugui  utilitzar  aquestes possibilitats.
També creu que és imprescindible revisar, analitzar i repensar aquests òrgans estables
de participació que existeixen. S'ha d'avançar cap a noves dinàmiques, cap a nous
mètodes de participació, cap a espais més àgils i propers i en definitiva que no siguin
espais merament informatius sinó que siguin espais deliberatius on es comparteixin
diagnòstics  i  polítiques  i  poder-les  tirar  endavant.  Han  de  ser  espais  de  trobada  i
d'interlocució directa i estable entre el ciutadà i l'Ajuntament. Espais on debatre i recollir
opinions i propostes i que incideixin en les polítiques municipals, la qual cosa és la base
i  la  seva  raó  de  ser,  poder  compartir,  co-decidir  i  al  final  ser  co-responsables
l'administració amb la ciutadania i a l'inversa.

Hi  ha  15  consells  municipals  sectorials,  que  estan  relacionats  amb  una  temàtica
concreta, 7 consells de districte, de participació territorial,  diverses taules participatives
i l'Observatori de l'Aigua. Hi ha molts espais de participació i cadascun d'aquests espais
és una oportunitat per sumar, per potenciar-los i per fer que creïn, que es dinamitzin i
per avançar cap a més diàleg, més construcció col·lectiva i per compartir i construir
conjuntament  la  ciutat.  Diu  que  el  repte  és  enorme  per  fer-los  millors  i  avançar
conjuntament. El paper de les entitats es clau a l'hora d'ajudar a l'administració.

Fa referència a la plataforma Participa Terrassa i que tenen un document on s'explica
que és. Explica que a partir d'ara les actes dels consells municipals, sectorials i  de
districte es publicaran a la plataforma  per que sigui públic i tothom pugui conèixer la
feina  que  es  fa  i  els  acords  que  es  prenen.  La  idea  és  que  aquesta  plataforma
esdevingui el portal digital de participació de la ciutat i que sigui la referència en tots els
àmbits de participació i un mitja on tota la informació estigui aglutinada.

Per acabar incideix en que hi ha espais de participació i consells que funcionen molt be
i de manera responsable i es decideixen moltes coses, i que a d'altres s'han fet coses
be i el que falta es acabar de millorar. Per tant hi ha molta a feina a fer i l'objectiu es
anar fent-la i treballar conjuntament per fer-ho, així que els anima a ajudar en aquest
objectiu.
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Presentació Regidora de Gent Gran, Mònica Polo i benvinguda als nous membres
del Consell.
La Sra. Regidora proposa una ronda de presentacions i aquesta es porta a terme.

Aprovació de l’acta anterior.

La Sra. Regidora proposa l'aprovació de l'acta de l'anterior reunió.

El Sr. Casals fa menció a tres petits detalls (esmenes):

- Correcció del nom "Marta" per "Magda", de la Sra. Magda Aguilar. (Pàgina 4)
- Objecció a la redacció d'una intervenció feta pel propi Sr. Casals on hi diu "...Hi han

projectes  d'ampliació  i  compromís  de  continuació...".  Assegura  que  no  entén
aquesta redacció i que el que ell va entendre és que la Regidora es comprometia a
fer uns projectes de millora i ampliació en els centres cívics. La Sra. Magda Aguilera
menciona que es tractava del projecte d'ampliació del C.C. Alcalde Morera, del que
ja s'havia fet un avantprojecte. El Sr. Casals diu que no es va parlar concretament
d'aquest projecte i per tant la redacció és ambigua. (Pàgina 4, punt 3)

- Correcció  de  la  paraula  "guisa"  per  "guia"  i  correcció  de  la  paraula  "pens"  per
"pensa". (Apartat de Precs i Preguntes)

La Sra. Isabel Zarza demana l'esmena en l'acta del seu càrrec com a representant en
el consell ja que hi diu "suplent" i hauria de dir "titular".

El Sr. Arturo Travesa comentà que s'absté en lo referent a l'aprovació de l'acta perquè
no era present.

El  Sr.  Alex  Monfort  comunica  que  es  dóna  per  aprovada  l'acta,  una  vegada  fetes
aquestes correccions.

Seguiment  temes  pendents  de  la  darrera  reunió:  Us  dels  espais  als  Centres
Cívics Municipals  en relació  a  la Gent  Gran /  Creació Comissió per  parlar  de
pensions /  Congrés  de  la  Gent Gran:  Rebre informació dels  representants de
Terrassa.

La Sra. Mònica Polo fa un incís i demana permís per gravar la reunió per tal de fer una
transcripció més exacta. Comenta que l'objectiu no és fer una transcripció literal amb
noms de les persones que intervenen, si no un resum dels acords presos. 

- Us dels espais als Centres Cívics Municipals en relació a la Gent Gran. El Sr.
Alex Monfort comenta en relació a aquest tema que, degut a la situació que hi havia
a nivell  social  s'ha hagut d'ampliar l'atenció social a les persones en situació de
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màxima fragilitat  i  vulnerabilitat,  amb el  que,  en ampliar  despatxos amb aquesta
finalitat en alguns centres cívics, s'han perdut espais comunitaris. En aquest sentit
hi ha el compromís revertir aquesta situació tot i que no serà fàcil. L'objectiu és que
aquests  espais  siguin  intergeneracionals  i  el  procés  de  recuperació  serà  llarg
perquè hi ha molta demanda per part dels Serveis Socials.  Respecte de la queixa
referent la dificultat de col·locar informació al centre cívic de la zona 5, comenta que
li consta que aquest tema es va resoldre després d'una reunió del representant del
casal amb els responsables del centre cívic. 
D'altra  banda,  en base  a l'estudi  que s'havia  fet  d'utilització  de les sales,  si  ha
alguna dificultat cada equipament té una taula d'entitats usuàries i és allà on, entre
les entitats i els responsables dels equipaments, es poden buscar solucions. Des de
les entitats es comenta que la situació de pèrdua d'espais va en augment i que s'ha
de prendre alguna decisió des de l'Ajuntament. També que els Casals Cívics de la
Generalitat ofereixen espais per les entitats sempre que no interfereixin en les seves
pròpies activitats. 

- Creació Comissió per parlar de pensions. El Sr. Alex Monfort explica que des de
el Moviment per unes pensions dignes es va demanar que es creés una Oficina del
pensionista  i  després  una  reunió  amb  l'alcalde  i  la  regidora  es  va  acordar  fer
possible la creació de l’Oficina i també crear un espai de treball  per abordar temes
relacionats  amb   pensions,  situacions  de  vulnerabilitat,  soledat,  residències,
maltractament,  etc...,  i  veure  com  els  diferents  serveis  municipals  que  tracten
aquests temes van teixint una forma de treballar que impliqui que es faci de forma
coordinada i unint esforços també amb les entitats.  Es planteja que en aquesta
Comissió  hi  hagin  representants  de  diferents  moviments  i  entitats  per  ser  grup
treball operatiu. La FACGG representaria a les diverses entitats de gent gran i es
tindrà en compte en el  moment  de constitució de la  mateixa,  les demandes de
participació  de  qualsevol  moviment  que  estigui  interessat.  En  endavant
anomenarem a aquest Grup de treball: COMISSIÓ MIXTA ÀMBIT GENT GRAN. 

Des del  MPD aclareixen que van demanar  la creació d'un servei  municipal  que
donés resposta de forma global als problemes del ciutadà dins d'una estructura de
treball i des de les entitats es comenta que ja hi havia una establerta una taula per
parlar d'aquests temes (Comissió de Crisi-Comissió de Pensions). Els representants
de l'Ajuntament aclareixen que el que es pretén ara és establir una Comissió de
treball que impliqui a més serveis a part del de Gent Gran degut a la transversalitat
d'aquesta  problemàtica,  a  més  de  entitats  i  moviments  representants  de  les
persones grans. L'objectiu és veure on ens trobem per anar estructurant un sistema
que doni resposta a aquest tipus de situacions. Es tracta d'un primer pas, la creació
d'un espai compartit per abordar aquests temes. 

Es recull a l'Acta la sol·licitud de participació en aquesta taula de MPD i Iai@flautas
Terrassa.  S’evidencia  la  necessitat  de participació de la Federació  (FACGG) en
aquesta Comissió com a representant de les diverses entitats de gent gran. Caldrà
confirmin si estan interessats. Si es produís alguna reunió en endavant  d’aquesta
Comissió se’ls convocarà.
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- Congrés de la Gent Gran: Rebre informació dels representants de Terrassa. La
Sra. Victòria Hernández explica que el Congrés de la Gent Gran és un espai que
promou la Generalitat de Catalunya a través dels Consells Comarcals per treballar
els  temes  d'interès  de  les  persones  grans  a  nivell  de  tot  el  territori  català.  El
Congrés té lloc cada quatre anys. 
  
Els representants de Terrassa, aquest darrer Congres del 2019 han estat el  Sr.
Guinot, la Sra. Zarza i el Sr. Tortola.

El Sr. Guinot, un dels tres representants de Terrassa en l'últim congrés diu que el
procés d'elecció va ser una miqueta irregular tot i que estava pautat (referència al
Consell  Comarcal).  Com a informació explica  que en aquest congrés van haver
dues ponències: "El present de les persones grans. Drets i deures" i "Les persones
grans del futur. Polítiques d'adaptació de la societat a l'envelliment". Durant un any
aproximadament,  des  de  la  convocatòria  fins  a  l'acte  final,  es  van  elaborar  les
ponències, es van fer les esmenes i es van escollir  els delegats. Destaca com a
negatiu  els  entrebancs  institucionals  per  la  realització  d'aquest  congrés  i  com a
positiu el treball dels delegats. Entén que el Congrés de la Gent Gran de Catalunya
és la millor eina per tractar els problemes de la gent gran a nivell institucional i el
que s'hauria de fer és intentar aconseguir que funcioni a pesar del desajust entre les
institucions. Proposa que en el moment en que la Generalitat publiqui les ponències
s'expliquin en cadascun dels centres cívics de Terrassa i que es posi  en marxa
alguna mena de xarxa de representació per corregir el desajust esmentat. 

Davant  la  discussió  en  lo  referent  al  procés  d'elecció  dels  delegats  la  Sra.
Hernàndez proposa fer una reunió amb els delegats de Terrassa i una representant
del Consell Comarcal per arribar a un enteniment i veure de quina forma es continua
gestionant,  validar-ho  i  explicar-ho  dins  el  Consell  Municipal  i  que  arribi  a  la
ciutadania, gran i no gran.

Servei Promoció Gent Gran: D’on venim, on som i cap a on volem anar

La Sra. Victòria Hernández explica que el Servei de Promoció de la Gent Gran fins ara
tenia una mirada cap endintre, centrada en les activitats que es feien, i que la idea ara
es començar a mirar més cap a la ciutat, cap enfora. Es preveu fer-ho adaptant els
recursos i amb un full de ruta (Pla Estratègic), sabent d'on venim, on estem i cap a on
volem anar.

El  Sr.  Àlex  Monfort  fa  un  resum  del  que  s'ha  fet  fins  ara  (Ciutats  amigues,  Pla
estratègic, Guia contra el maltractament) i explica les previsions en el que respecte a
les necessitats de la gent gran en un futur, després dels estudis i la diagnosi feta. Ja ni
han respostes específiques per parts dels diversos serveis de l'Ajuntament però el que
es pretén és posar d'acord a tots aquests serveis a l'hora de marcar unes determinades
polítiques d'actuació, amb el lideratge del Servei de Promoció de la Gent Gran.
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Des de  les  entitats  es remarca que els  estudis  son necessaris  però  que s'han de
concretar quines necessitats hi ha nivell ciutat, concretar actuacions i portar-les a terme
i la senyora Hernández remarca que el full de ruta del que parlava ha de ser una eina
construïda no només des de l'Ajuntament sinó de forma compartida amb les entitats de
gent gran a través del Consell, Comissió mixta, enquestes, etc., i que tot el que s'havia
previst i que no s'ha pogut fer estarà inclòs.

La part que manca és la més important, la de la participació, la del debat del contingut,
identificació de les accions i validació del Pla per part de tots els actors de la ciutat. El
Pla Estratègic ha de ser el Pla de tots, no de l’Ajuntament. Aquest treball resta aturat
pendent de disposar al servei del personal tècnic per executar-lo.

Pressupost Servei Promoció Gent Gran.
La Sra.  Hernández explica,  seguint  el  fil  del  que  es parlava  anteriorment,  que per
aconseguir  un pressupost  per  poder  portar  a  terme tota  una sèrie  d'actuacions  cal
explicar què es pretén fer, i es aquí on es veu el valor del disseny d'un Pla Estratègic, la
força del qual vindrà d'una construcció compartida.

Informa de que el  pressupost  destinat  al  Servei  de Promoció de la Gent  Gran per
aquest  2020  es  de  244.521€,  dels  quals,  150.800€ són  despeses  vinculades  a
l’equipament;   restant  disponibles al  Servei,  93.721€  :   16.300€ estan destinats als
projectes  de  les  entitats  (Subvencions)  i   77.421€ per  activitats/accions  del  Servei
(D’aquests diners,  30.000€ són pel Programa de dinamització del Casal Anna Murià)

D'altra banda l'equip dels Servei està format per 5 persones ( 1 Conserge, 1 Aux. de
Gestió, 1 Responsable Gestió del Casal, 1 Tècnica Auxiliar i 1 Cap d’Unitat)    i
l'objectiu és passar a 7, amb un Tècnic/a de gestió dedicada a la posada en marxa del
procés  del  Pla  Estratègic  i  del  protocol  de  detecció  i  abordatge  de  situacions  de
maltractament de la gent  gran,  la Solitud no Volguda i  altres temes, i  un Tècnic/a
auxiliar al front de l'Oficina d'informació abans de que acabi l’any 2020.

El Consell Municipal de Gent Gran com a espai de treball: propostes operatives
funcionament.
La Sra. Hernández remarca la nova disposició de l'espai al Consell com a mostra d'una
nova forma de comunicació dins d'un espai que ha de ser participatiu, on la diferència
discrepància d'opinions ha de sumar i  on el respecte ha de ser el primordial.  S'han
incorporat noves entitats i moviments, i el que tothom té clar és que la persona gran ha
d'estar  al  centre de la política pública  i  entre tots ser capaços de construir-la,  amb
l'objectiu d'harmonitzar tot el que es fa i que les informacions circulin, dins i fora, per tal
de  socialitzar-les.  La  bústia  de  correu  electrònic  del  Servei  de  Gent  Gran  serà  el
mecanisme per transmetre totes aquelles informacions d'interès per les entitats.

Des de les entitats es valora positivament la nova disposició perquè dóna sensació
d'obertura i millora l'acústica per aquells que tenen dificultats.
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Elecció  de  la  vicepresidència  del  Consell  Municipal  de  la  Gent  Gran.
Candidatures  presentades:  -  Rafael  Casals  (Federació  Casals  GG)  -  Alfonso
Morales (Federació Casals GG) - Josep Ruiz (Associació GG Districte II) 

La Sra. Mònica Polo, abans de començar la votació, assenyala la seva sorpresa per la
no presència de cap senyora entre els candidats. Des de les entitats es remarca que,
en contraposició, la participació a les activitats dels casals és majoritària per part de les
senyores.

El Sr. Morales demana la paraula i comenta que es retira de la seva candidatura en
favor  de  la  candidatura  del  Sr.  Casals  i  la  Sra.  Magda  Aguilar  s'incorpora  com a
candidata. 

El Sr. Rafel Casals pren la paraula com a candidat i comenta que es torna a presentar
a la Vicepresidència perquè no va ser cridat per col·laborar per l'anterior Regidora, i
que espera que amb la nova dinàmica que es pretén establir aquesta circumstància
canviï.

D'altra banda, el Sr. Ruiz explica que es va presentar perquè en aquell moment no hi
havia cap candidat i la seva voluntat és col·laborar en l'obertura de la que s'ha parlat
davant de les diverses situacions de dificultat en les que es troben les persones grans.

Finalment, la Sra. Aguilar posa en valor la feina feta durant 25 com a voluntària social
però comenta la seva decisió de passar a una segona fila i indica que per aquest motiu
retira la seva candidatura.

Es procedeix a la votació amb els següents resultats:
- Total de vots: 22; Vots nuls: 2
- 1 vot per la Sra. Magda Aguilar García
- 9 vots pel Sr. Josep Ruiz Rodríguez
- 10 vots pel Sr. Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos

Per tant el Sr. Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos és elegit vicepresident del Consell.

Elecció d’una persona representant a les diferents Taules i Comissions sectorials
Actualment els representants són: 

- El Sr. Manuel Tórtola, que no continuarà, a la Taula de Mobilitat, 
- El Sr. Francesc Ferrer a la Taula de Discapacitat (absent), 
- El Sr. Rafel Casals, que continuarà, a la Taula de Pobresa Energètica, 
- La Sra. Magda Aguilar, que no continuarà, a la Comissió de Benestar Social 
- La Sra. Paquita Fontanet a la Taula del Parc de Vallparadís (absent).
- A la Taula de Pacte DASIG, el Sr. Casals havia participat com a representant de la
  FACGG però no hi ha representant del Consell.
- A la Taula de Salut no constava hi hagues representació.
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El  Sr.  Casals  demana  que  les  persones  que  formin  part  de  les  diverses  taules  i
comissions enviïn posteriorment un informe al Servei per que es pugui incloure com a
informació.

S'acorda que és important  cobrir  la  representació  a  la  Taula  de Salut,  la  Taula  de
Pobresa Energètica i a la Comissió de Benestar social i es deixa un període de reflexió
als representants per decidir qui participarà. S'enviarà un correu electrònic a tal efecte.

Presentació Activa +60.
La Sra. Hernàndez explica que s'ha intentat refrescar i ampliar el format, fer visible que
les persones grans, a part de participar en les activitats, poden participar construint
ciutat, poden fer de voluntaris, participar en aspectes de comunicació i dir què és el que
volen. Es lliure Programa a tots els participants de la reunió.

Creació  d’una  Comissió  Mixta  (Entitats/Moviments  i  Serveis  Municipals)
impulsada per Moviment pensions Dignes per treballar temes concrets, pensar
junts les possibles propostes de millora i vetllar per la seva execució
Ja s'ha tractat el tema prèviament.

Fira de la Gent gran i Actuacions al Centre Cultural 2020.
La Sra. Hernández comenta que la data de celebració de la Fira de la Gent Gran és
susceptible de canvi i que és confirmarà posteriorment amb una data molt propera a la
establerta en un principi.  Les dates de les actuacions al Centre Cultural si  que són
vàlides.

Des de la Comissió de Residències Públiques demanen que, a part de les activitats
lúdiques, s'organitzés alguna activitat reivindicativa, algun acte o espai on es pogués
parlar sobre les residències, les pensions, la sanitat ...

El Sr. Casals, com a representant de la FACGG, organitzadora de la Fira, aclareix que
aquesta petició mai se'ls ha fet per escrit i que la Federació considera que és un acte
lúdic en el qual, les entitats i moviments participants poden informar del que creguin
oportú. També convida a totes les entitats i moviments de caire reivindicatiu col·laborin
amb els casals per arribar a la gent gran.

El Sr. Ruiz, en relació a això, diu que és necessari que els casals estiguin més oberts a
les problemàtiques relacionades amb la gent gran i que seria bo aprofitar la Fira de la
Gent Gran i la gran assistència de persones com a espai informatiu en aquest sentit.
Buscar  una  fórmula  per  combinar  l'aspecte  lúdic  i  l'aspecte  informatiu. Des  dels
moviments reivindicatius es menciona que és difícil  portar a terme la  seva labor  si
inverteixen temps en els casals, que cadascú ha de fer la seva feina, però que han
d'estar tots a una en el que respecta a les reivindicacions relacionades amb la gent
gran.
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Informacions vàries. 
La  Sra.  Mònica  Polo  remarca  la  creació,  per  primera  vegada,  d'una  Comissió  de
Residències. 

Davant la demanda d'una reunió informativa sobre els acords presos amb la Generalitat
en matèria de residències informa que gestionarà la seva realització. 

Informa també de la propera reunió amb els directors de les diverses entitats bancàries
de  la  ciutat  per  tractar  el  tema de  les  dificultats  de  la  gent  gran  per  les  gestions
bancàries.

Indica la existència d'un projecte per tractar el tema de la soledat no volguda i que
l'objectiu es conscienciar la ciutadania sobre aquest tema i aconseguir trencar aquesta
soledat.

Comenta la posada en marxa del projecte "En bici sense edat" i animà a la participació.

Explica la intenció de fer un reconeixement a alguna persona gran destacada en el
treball per la ciutat de Terrassa amb l'entrega d'un obsequi i demana la implicació dels
membres del Consell a l'hora d'escollir aquesta persona una vegada s'estableixin les
bases.

El Sr. Alex Monfort parla sobre el projecte "Sempre acompanyats", que ja funciona al
Districte IV i que és treballa per implementar-ho al Districte I de la ciutat.

Davant la pregunta de si es treballa per saber quines persones grans estan soles a
Terrassa explicar que al Pla Estratègic s'inclou l'objectiu d'identificar a totes aquelles
persones de 65 anys o més que viuen soles o que no viuen soles però amb ningú
menor de 65 anys.

Precs i preguntes

Es fa constar el  perill dels patinets elèctrics a les voreres de la ciutat.  La Sra. Polo
indica que s'està treballant en un reglament que reguli aquesta qüestió.

El Sr. Casals comenta l'existència d'un article a un diari, signat pel Sr. Antonio Machado
Requena, membre del MPD, que diu, referint-se al Consell Municipal de la Gent Gran,
"... organismo cuyo único objetivo en los años anteriores ha sido organizar la Fira de la
Gent  Gran,  como  si  todos  los  problemas  de  los  pensonistas  fueran  tenerlos
entretenidos  ...".  Indica,  com  a  membre  del  Consell,  que  creu  que  aquest  senyor
s'hauria de disculpar perquè el Consell Municipal ha fet moltes més coses i que a més
a més es la FACGG qui organitza la Fira. També indica que en el mateix article diu que
al 2018 van participar a la Fira a pesar de la negativa dels organitzadors i que això és
un insult.
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El  representant  del  MPD al  Consell  diu  que  en  tot  cas  les  disculpes  s'haurien  de
demanar a aquest senyor en particular i no al moviment que ell representa i que es
desvinculen de les seves manifestacions, però que de tota manera prendrà nota per
informar-li. Manifesta el respecte del MPD per totes les institucions i organitzacions i
que el seu objectiu és sumar, col·laborar i ajudar.

El Sr.  Travesa destaca la feina feta al  Consell, demana unió en el treball entre les
diverses entitats i  moviments, ajudar a l'Ajuntament i  que l'Ajuntament valori  aquest
treball i ajuda amb més suport.

La Sra. Mònica Polo tanca la sessió.

Documents lliurats

Es facilita informació en format paper inclòs dins les carpetes que s’han facilitat a cada
membre del Consell:

- Guia Pràctica del Reglament Municipal de Participació Ciutadana  (Qualitat
  Democràtica).
- Registra’t al Participa a Terrassa .
- Fotografia de la Constitució del Consell Municipal de la Gent Gran Mandat 2019-
  2023.

Properes reunions

Pendentes d’agendar. 

La previsió es fer reunions:

- Gener-Febrer 2020 (Aquesta)
- Maig-Juny 2020
- Octubre-Novembre 2020
- Gener-Febrer 2021
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