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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Núm. de la sessió: 1/2021
Data: 3 de març de 2021
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Telemàtica (Plataforma Microsoft Teams)
Hi assisteixen:
Presidenta
Vicepresident
Secretària

Mònica Polo Rubia
Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Victòria Hernàndez Salamero

Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià
Assoc. de GG del Parc de Sant Jordi de Terrassa
Assoc. de GG amb empenta de les Arenes
Assoc. de Gent Gran de La Maurina
Assoc. de Gent Gran Terrassa Can Roca
Assoc. de Gent Gran del Districte II
Aula Gran de Terrassa
Club de GG Districte IV
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada
Associació el Llibre de la Vida
FACGG
Fundació Catalunya La Pedrera
Càritas de Terrassa
Creu Roja Terrassa
UGT
Iai@flautes-Terrassa
Marea Pensionista de Terrassa
Moviment per unes pensions dignes (MPD)
Comissió de residències públiques de Terrassa
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal de ERC i MES
Grup Municipal del PDeCAT
Grup Municipal de C’s
Grup Municipal de Tot per Terrassa

Lluis Segarra Orobitg
Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Ascensión Simón Matarin
Juan Valentín Rosa
Jaume Colom Armengol
Josep Ruiz Rodriguez
Rosa Mª Ballús Escudé
Pere Armengol Torné (presencial)
Ramona Folch Casanova
Jaume Sabaté
Miquel Mariano Saperas
Laura Muñoz
Cinta Jardí Torrents
Mª Dolors Bordes Satué
Isabel Zarza Gallego
Jose Luis Charles Gracia
Manuel Tórtola Risueño
Plàcid Lordán Gubianas
Josep Antoni Sánchez De Haro
Pedro Domínguez Nevado
Lluís Labòria Martorell
Teresa Miron Sanz
Alberto Sánchez
Marta Martí

S’han excusat d’assistir:
Associació de Gent Gran Terrassa Centre
Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa
CCOO

Ferran Garcia Camps
Miguel Soriano Molina
Antonio Cazorla Molina
Joan Grané Calvo

Absents:
Assoc. de GG Terrassa Can Boada del Pi
Assoc. Amics de la Gent Gran Districte 5
Assoc. de GG Aires Nuevos
Club de Gent Gran del barri de Can Palet
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç
La Llar de la Gent Gran de les Fonts

Alfonso Morales Herrerías
Vicens Aunós Vidal
Mª Rosa Gascon Canals
Magda Aguilar Garcia
Fernando Viedma Molla
Mª Dolors Serna Hernández
Francisco Contreras Hernández

També han assistit:
Grup XEC3 (Xarxa d'experiència, Construcció de Coneixement)
Club de GG Districte IV
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià
Director de l'Àrea de Cicles de la Vida
Director de Serveis de Infància i Famílies, Joventut i GG
Tècnica del Servei de Promoció Gent Gran
Auxiliar de gestió de Promoció Gent Gran

Mª Jesús Comellas
Pedro Castera Mur (presencial)
Xavier Asín
Alberto Algarra
Santiago Martínez Illa
Àlex Monfort Fradera
Sara Gallés Villaplana
Sergio Jimenez Aguilera
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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 tenint en compte el caràcter extraordinari d'una reunió telemàtica i la
complexitat que això pot tenir.
Aprovació de l’acta anterior.
Es realitza l'aprovació de l'acta de l'anterior reunió del CMGG.
Valorar sistema de comunicació del Consell complementari als mails en
aquesta situació excepcional (grup de difusió de Whatsapp)
Algunes de les persones assistents valoren positivament aquest sistema de
comunicació per la seva immediatesa. Es detecta certa confusió entre el grup de
difusió del CMGG i els grup de difusió del programa Activa el +60, i la Sra. Victòria
Hernández intenta que quedi clara la diferència. Alguns dels membres del consell
manifesten que no reben els missatges del grup de difusió del CMGG. La Sra. Sara
Gallés, com a tècnica encarregada de l'Activa el +60, explica que potser el problema
és que no s'ha afegit el contacte dins de l'agenda. Els grups de difusió de
WhatsAapp, si les persones no tenen guardats els contactes de qui emet els
missatges, no reben la informació. Es concreta que el servei comprovarà qui rep els
missatges i qui no, i atès es valora positivament farem seguiment individual per
comprovar que tothom hi sigui al grup i rebi els missatges (Cal registrar-se el numero
de mòbil 626 192 166 com a contacte al telefon).
La Regidora de Salut i Gent Gran informarà breument de la situació actual en la
situació excepcional que estem vivint i com equip de Govern que s'està
treballant (Com està el tema de les vacunacions?; Es contempla la vacunació
als Monitors d’activitats dels Casals com a important per iniciar activitats
després de l’estiu?; ...)
La Sra. Polo explica que hi ha un petit repunt de contagis a la ciutat possiblement
degut a la nova variant britànica. Fins ara hi ha hagut dos punts de vacunació i
properament s'afegirà un altre. Les vacunes que s'administren de moment són la
Pfizer i la de Astrazeneca.
De moment, respecte a les persones de més de 60, la vacunació es farà a la tercera
etapa, quan hi hagi una vacunació massiva de la població. Prevista inicialment per
l’estiu, però aquesta pot variar ja que es pot avançar o endarrerir en funció de la
disposició de les diferents vacunes.
Perfils que actualment s'estan vacunant :
 persones amb dependència i les persones més grans de 80 anys amb grau de
dependència 3,2 i 1, més 2 cuidadors principals. A continuació, rebran la
vacuna les persones més grans de 80 anys. (Vacuna Pfizer)
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 Professionals dels següents col·lectius menors de 56 anys i sense cap
patologia, que no hagin passat la COVID-19 en els darrers sis mesos, que
estiguin en actiu i treballin presencialment en contacte amb
pacients:fisioterapeutes, farmacèutics i auxiliars d’oficina de farmàcia,
psicòlegs clínics, terapeutes ocupacionals, òptics, optometristes, protètics
dentals, odontòlegs, higienistes,logopedes, veterinaris, nutricionistes,
podòlegs i estudiants de la salut. Tot el personal dels centres educatius. Altres
serveis i professions essencials s’aniran convocant de manera progressiva en
funció de la disponibilitat de les vacunes. (Vacuna Astrazeneca)
Ara mateix hi han dos punts de vacunació a la ciutat: un al carrer del Castell 31
(Mútua) i al Centre Cívic Montserrat Roig (CST), que funcionen de dilluns a
divendres matí i tarda. En breu, s’afegirà un nou espai concretament el Casal Cívic
de Can Parellada, demanat pel CAP Antonio Creus (ICS). Tots els dijous i els
divendres del mes de març (del 4 al 26 de març) de les 15:30 a les 19:00. No hi ha
previsió de més espais.
L’equip d’atenció primària (EAP) és l'encarregat de convocar progressivament a la
ciutadania segons els perfils que en aquell moment estigui previst.
El Sr. Lluís Labòria pregunta si es preveu ampliar a més de dos tipus de vacuna i per
què la vacunació va tan lenta. La regidora respon que en aquests moments les
vacunes no arriben amb la suficient rapidesa i que es demanen, però que hi ha
suficient personal i preparat per afrontar la vacunació.
El Sr. Plàcid Lordan pregunta si es poden concretar calendaris de vacunació i la
regidora respon que els terminis de temps es desconeixen però que properament té
una reunió on rebrà més informació.
La Sra. Rosa Mª Ballús pregunta si l'actual grup de vacunació és a partir dels 80
anys perquè coneix persones dins d'aquest grup d'edat que encara no han estat
vacunades i la regidora respon que si que és a partir dels 80 anys i que pretenen
tancar aquest grup d'edat amb les dues dosis abans de començar un altre grup.
El Sr. Rafael Casals pregunta si es vacunarà als monitors que treballen als casals i
la regidora contesta que aquesta petició està recollida i enviada i que depèn de la
Unitat Epidemiològica de Salut.
El Sr. Josep Antoni Sánchez pregunta per la situació a les residències. La regidora
explica que la vacunació va molt bé i que comencen a fer des escalada. De tota
manera demana als assistents que no es relaxin i segueixin prenent mesures
(distància social, higiene, evitar aglomeracions, ...) tot i la vacunació.
El Sr. Pepe Ruiz demana que totes les administracions posin tots els recursos
perquè la vacunació s'acceleri i indica que seria bo crear punts d'informació sobre la
vacunació (quan, on, dubtes, ...). La regidora respon que s'espera confirmació que al
mes d'abril arribarà grans quantitats de vacunes i així poder fer una millor
planificació.
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La Sra. Rosa Mª Ballús es queixa que als autobusos hi ha aglomeració de persones i
pregunta si no poden posar en circulació més quantitat de busos, la regidora respon
que pren nota per consultar-ho i explica que s'han fet accions de prevenció, i
n'anomena unes quantes. Així mateix informa que s’obren es finestres com a mesura
de ventilació i que es recomana no parlar durant els viatges
El Servei de Promoció de Gent Gran exposarà el pla de treball previst per
aquest 2021. (Com integrem tota la informació del Congres de la Gent Gran a
l’hora d’abordar la Promoció de les persones grans a la ciutat de Terrassa?)
La Sra. Victoria Hernández exposa els diferents blocs de treball que desenvoluparà
el Servei de Promoció a la Gent Gran aquest any 2021:
Es vol acabar de construir el Pla Estratègic de forma participada en breu i es
preveu presentar-lo al Ple Municipal al setembre d’aquest any.
Respecte del Protocol contra el Maltractament s'informa que s'ha reprès les
accions per poder el mes aviat possible presentar-lo a la ciutadania coincidint amb el
Dia Mundial de presa i conscienciació de l’Abús i Maltractament en la Vellesa. S’està
treballant amb tots els agents de la ciutat i es un projecte co-liderat amb Serveis
Socials i Autonomia.
En quant a la soledat no desitjada diu que s'ha d'entendre com a persones que se
senten soles visquin acompanyades o no, i comenta que queda molta feina a fer.
Existeixen moltes entitats que estan preparades per fer front a la qüestió i que es
tracta d'arribar al major nombre de persones possible. El Programa Sempre
Acompanyats es actiu al S4 i s’inicia al D1.
Pel que fa a l'envelliment actiu fa una valoració molt positiva del programa "Activa
el +60 al whatsapp a traves de les farmàcies", amb informació sobre les activitats
que es desenvolupen a Terrassa que arriba d'una manera directa i ràpida.
Fa menció a la posada en funcionament del Bar Restaurant Els Telers amb la
gestió de Prodis i que el Casal Anna Murià està tancat, però l'alta demanda
d'activitats per part dels usuaris ha conduït a l'organització de 13 tallers telemàtics on
participen més de una 80 de persones actualment.
D'altra banda explica que l'Oficina d'Informació de la GG fa una mitjana de entre
60 i 70 atencions mensuals, bàsicament amb atenció telefònica i cita prèvia, i que la
valoració dels usuaris es molt positiva. Es faran dues xerrades a l’any amb aquells
temes més demandats a la Oficina.
Comenta que es continua fent el seguiment setmanal de la situació a les
residències de gent gran pel que fa a la pandèmia i que si la situació continua sent
tant bona com ara es podria plantejar iniciar el programa de "En bici sense edat"
quan arribi el bon temps.
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Els espais de participació, ja sigui el Plenari del Consell o el treball des de la
Comissió Mixta són el canal per treballar plegats.
La Sra. Isabel Zarza fa menció a la importància del Pla Estratègic. Indica que s'ha
de respectar el ritme de les persones grans i que és més important la qualitat de les
accions que la quantitat. Diu que s'ha de tenir en compte la dificultat que representa
per aquest grup d'edat els mitjans telemàtics i que no s'ha d'impedir que les
persones grans es quedin darrera en aquest aspecte.
El Sr. Rafael Casals informa que el programa Sempre Acompanyats s'ha incorporat
al Districte I, sumant-se al Districte IV on ja funciona.
El Sr. Pepe Ruiz comenta que la creació de l'Oficina d'Informació de la GG ha
passat desapercebuda degut a les circumstàncies de la pandèmia i que aquesta ha
afectat moltes persones grans perquè és un grup de població molt vulnerable. Diu
que l'atenció personalitzada a l'oficina és molt bona i així és com ha de ser. Opina
que és molt positiva la implantació dels bucles magnètics que augmenten l'audició
per a les persones que porten audiòfon. Com a aspecte negatiu destaca que només
hi ha una oficina amb dues treballadores per 30000 persones i que la major part de
la gent gran de Terrassa desconeix la seva existència i que s'hauria d'ampliar a
cada districte.
La Sra. Mònica Polo explica que la intenció és que l'oficina acabi sent mòbil i que es
desplaci a tots els districtes i que es van enviar 12.000 cartes informatives en el
moment de la seva creació, per això li estranya que digui que hi ha tanta
desconeixença. Diu que si es detecten persones grans amb dificultats, és important
que es faci arribar aquesta informació a l'OIGG. Afegeix que està molt contenta amb
la implantació dels bucles magnètics i que de moment hi ha un total de 15 repartits
per diferents Oficines d’Atenció Ciutadana.
El Sr. Àlex Monfort explica que l'oficina està just començant i que estem en fase d'
aprenentatge. Les persones que hi treballen són competents i s'està fent molt bona
feina. Es recull la informació sobre quins temes angoixen a les persones grans, això
servirà per trobar solucions i poder donar informació general sobre aquests temes. A
més a més és fa seguiment de les diferents situacions en col·laboració amb altres
serveis.
El Sr. Josep Antoni Sánchez afegeix que seria interessant saber quins són els
temes que preocupen a les persones grans a partir de les dades que es recullen
a l'OIGG, com per exemple el tema de l'atenció a les persones grans a les entitats
bancàries.
La Sra. Mònica Polo informa que s’està contactant amb representants de les entitats
financeres de la ciutat i ja hi ha data per una primera reunió per abordar aquest tema
aquest mateix mes de març.
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La Sra. Loli Bordes dóna les gràcies per haver pogut participar en la reunió del
Consell i que l'experiència ha estat molt interessant. Comenta que estan preparant
equips de persones voluntàries per fer acompanyaments a persones amb dificultats
per desplaçar-se a l'hora de vacunar-se. S'acomiada i deixa la reunió després de
rebre l'agraïment de la Sra. Polo per la tasca que realitzen, i molt especialment tot el
treball fet en tot el procés de lluita contra la pandèmia.
Fira de la Gent Gran / Centre Cultural. (Podem fer alguna acció al segon
semestre de l’any? Quina? Presencial i/o telemàtica?)
El Sr. Rafael Casals indica que les persones grans estan esperant una senyal clara
que la situació actual s'està acabant. Proposa estudiar cap al juny-juliol fer una
activitat significativa, si la vacunació avança i les mesures es relaxen.
La Sra. Mónica Polo diu que es pot treballar pensant en positiu, sembla que les
vacunes estan funcionant però que no es pot donar un fals missatge. Encara no se
sap com serà l'evolució de la situació i la darrera paraula en aquest aspecte no la
tenim nosaltres.
La Sra. Isabel Zarza diu que hem de ser optimistes però amb cautela.
El Sr. Manel Tòrtola indica que està d'acord amb el Sr. Casals i comparteix l'idea de
plantejar activitats a l'aire lliure.
Com abordem la capacitació digital per que les persones de 60 i més no restin
excloses d’espais participatius i ofertes telemàtiques?
La Sra. Victòria Hernández explica, en lo referent a aquest tema, que s'ha de
treballar al costat de les entitats i construir plegats. Amb aquest fi demana idees
sobre com fer arribar a les persones grans els nous mitjans tecnològics.
El Sr. Rafael Casals fa menció a les col·laboracions que fan les escoles amb els
casals, on els nens ensenyen als més grans.
La Sra. Marta Martí indica que la gent gran entén més el missatge mitjançant vídeos
explicatius didàctics.
El Sr. Lluís Labòria comenta que la qüestió informàtica és molt complexa i que a
pesar de tenir experiència és molt canviant i allò que sabies arriba un moment que ja
no serveix. A més a més, li sembla molt bona la idea dels suport dels més joves.
El Sr. Plàcid Lordan opina que seria bo posar en marxa algun tipus de xarxa
d'informació i tallers a nivell bàsic.
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La Sra. Laura Muñoz diu que es podria actuar des de dues vessants: tallers amb
voluntaris per temàtiques i amb utilitat pràctica, i d'altra banda una sinèrgia amb el
servei d'educació dins el servei amb la comunitat.
La Sra. Isabel Zarza explica que a la Unió de Jubilats ja desenvolupen algunes
accions i creu que la intergeneracionalitat és molt important. Creu que s'haurien
d'implementar instruments didàctics adaptats a les possibilitats de cada persona.
El Sr. Pepe Ruiz explica que els nens de 4t de Secundària han de fer una activitat
pràctica durant el curs i aquesta podria ser la capacitació digital de la gent gran (Els
anomenats APS-Aprenentage i Servei). D'altra banda, fent menció a la Fira (punt
anterior), diu que les autoritats han de dir quan es poden fer activitats. Finalment,
tornant al punt actual, proposa que es desenvolupin tallers sobre noves tecnologies
des del Servei de Promoció de la Gent Gran.
El Sr. Josep Lluís Charles explica que a molts casals es fan cursos de capacitació
digital. Creu que el que es podrien fer són manuals didàctics senzills i esperar a que
la situació permeti fer cursos presencials i que lo millor és l'aprenentatge a través
dels mes joves.

Informacions vàries:
Subvencions municipals 2020 i 2021 (Que passa si el darrer semestre de l’any
es poguessin fer activitats i no s’ha demanat subvenció?...)
Atès s’ha fet molt tard, la Sra. Victòria Hernández menciona ràpidament les dades e
indica les farà constar a l’Acta de la reunió.
En relació a les Subvencions 2020, es van obrir un total de 25 expedients de
subvenció, dels quals 22 van ser aprovats i 3 denegats.
Dels 22 aprovats, 1 va ser adequat degut a la situació de pandèmia, i es va
sol·licitar la renúncia a la subvenció en el cas de 5 expedients.
Dels 17 expedients vigents finalment, s'ha presentat la justificació de 15 d'ells i 2
expedients de subvenció no tindran justificació.
Pel que fa al Servei de Promoció de la Gent Gran es va informar a les entitats de la
possibilitar de donar suport a l'hora de tramitar la justificació de les
subvencions de 2020: En total s'han realitzat 7 reunions, que cobreixen la
tramitació de 8 expedients de justificació de subvenció dels 17 totals.
Dels 17 expedients de justificació inicials:
- En 8 casos, el Servei de Promoció de la Gent Gran ha donat suport
- En 2 casos no es presentarà la justificació.
- En 7 casos les entitats han presentat la justificació sense suport
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En relació a les Subvencions 2021: S'han presentat 8 sol·licituds de subvenció de
7 entitats.
S’ha fet la consulta a Qualitat Democràtica de si en cas de que després de l’estiu la
situació permetes fer mes activitats, les entitats us plantegéssiu fer actuacions, si
podríeu demanar subvencions de manera excepcional. M’indica que estan estudiant
aquesta possibilitat.
Inici coordinació tècnica estable amb altres Casals Cívics de la ciutat.
El passat 10 de febrer va tenir lloc una primera reunió de coordinació tècnica entre
les Direccions dels Casals Cívics de la Generalitat i la Responsable del Casal
Municipal Anna Murià i la Cap del Servei de Promoció Gent Gran. L’objectiu es
treballar de forma coordinada, compartint informació i Bones Pràctiques. Cal
formalització a traves de la signatura d’un Conveni de col·laboració entre
Generalitat i Ajuntament per poder continuar avançant.
Projecte del Bar - Restaurant Telers de la ma de PRODIS. S’ha cedit la gestió del
Bar Restaurant Els Telers a PRODIS, però aquesta cessió va més enllà de la gestió
del servei, i el que volem es treballar plegats per que l’espai sigui un espai de ciutat
agradable i obert a la comunitat, garantint preu de menú de 6’50 € a les persones
majors de 65 anys. Quan la Pandèmia ho permeti, es preveu fer una oferta estable
d’activitats des d’aquest espai, organitzades conjuntament entre Prodis i Gent Gran.
Representants del Consell a les diferents Taules Sectorials de la ciutat.
(Repàs). La Victòria recorda que la representació a altres Consells i/o Taules
Sectorials de la ciutat es pràcticament nul·la. A continuació es descriuen els espais i
les entitats que si es van oferir. Els altres segueixen a data d’avui sense
representació. Ho anirem recordant per si en algun moment podem anar augmentant
la representació a altres espais participatius de la ciutat.
Espais prioritaris:
Consell de salut: Fundació La Pedrera (Laura Muñoz)
Consell de Serveis Socials: -----------------------------Consell de Seguretat: Associació El Llibre de la Vida (Jaume Sabaté)
Altres espais:
Taula de Pobresa Energètica: Associació de GG Parc de Sant Jordi (Rafael
Casals)
Taula de Mobilitat: --------------------------Comissió d’accessibilitat: ---------------------------Taula Pacte Dasig: ---------------------------Taula Parc de Vallparadis: -------------------------

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

Precs i preguntes.
En el curs de la reunió, El Sr. Pedro Domínguez fa una denuncia en relació a la
sanitat i alguna persona li respon. S’acorda s’aborda dins aquest punt final de Precs
i Preguntes.
El Sr. Pedro Domínguez fa un incís en el punt actual i denuncia que és lamentable
el temps d'espera per accedir a l'atenció primària. La gent ha d'acudir a la sanitat
privada amb el que això comporta econòmicament i que inclús hi ha metges que ho
recomanen. Pregunta a més a més si el Ajuntament té informació sobre les llistes
d'espera.
El Sr. Lluís Labòria denuncia que és inadmissible que un metge de la sanitat
pública recomani acudir a la privada degut als temps d'espera, però assegura
que qualsevol que es trobi malament pot acudir al CAP i l'atendran ràpidament.
La Sra. Mònica Polo explica, en relació al tema de la sanitat, que hi ha una crisi
sanitària des del 2010 i la pandèmia ha posat de manifest les mancances existents.
Hi ha un Pla de transformació i enfortiment a l’atenció primaria que ha millorat molt el
temps d’espera i ha de fer que l’atenció continuï millorant.
Comenta que a nivell Ajuntament es treballa en la creació d'una Oficina de Salut i
en un canal de comunicació estable entre l'Ajuntament i el Departament de Salut. A
més a més, l'Ajuntament dóna suport en allò referent a situacions particulars amb
complicacions de salut importants.
El Sr. Pedro Domínguez posa com a exemple el seu cas personal per demostrar
com creu que està la situació sanitària i explica que ha esperat 3 anys i mig per
rebre filtracions i a més a més es va fer ell de forma privada les ressonàncies per
accelerar el procés. Manifesta a més a més que Terrassa és la ciutat de Catalunya
amb major llista d'espera.
La Sra. Mònica Polo explica que en quant a salut, la situació a la ciutat s'ha revertit i
està d'acord en que s'ha de lluitar per la sanitat pública. Insta a fer reclamacions en
els centres de salut, en CatSalut i en el Ajuntament.
El Sr. Plàcid Lordan recomana les reclamacions escrites a CatSalut i fer arribar
una còpia a Marea Blanca per tal d'acumular reclamacions i poder fer pressió.
Comenta també la possibilitat de reclamar judicialment les despeses derivades de
l'atenció a la sanitat privada en el cas de no haver tingut l'atenció adequada a la
sanitat pública.
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La Sra. Isabel Zarza explica que el CAP Sud es va tancar i els pacients derivats al
CAP Rambla i que això va deriva en mancances en allò que es refereix a l'atenció
i als tractaments i creu que això és molt greu. Diu també que les reclamacions
milloren la situació. Assegura que les persones han d'estar per sobre de la part
econòmica. D'altra banda comenta que, en quant a l'atenció domiciliària, falta
formació entre els cuidadors i que no es manté un mateix cuidador per una persona.
La Sra. Polo explica que, dintre de les competències de l'Ajuntament, es recullen
totes les necessitats i es dóna suport per tal de fer pressió.
El Sr. Pepe Ruiz diu que el servei sanitari és insuficient, que la situació s'ha agreujat
que s'ha d'insistir en solucionar el problema des de totes les administracions. Fa
menció també a les llistes d'espera per entrar en una residència i que s'ha
d'insistir a través de la Comissió de Residències. Finalment manifesta que endavant
amb la coordinació amb els casals de la Generalitat.
La Sra. Polo explica que, dintre de les competències de l'Ajuntament, es recullen
totes les necessitats i es dóna suport per tal de fer pressió.
El Sr. Josep Antoni Sánchez indica la necessitat de concreció de les necessitats
de la gent gran de Terrassa i insta a finalitzar el Pla Estratègic en 3 o 4 mesos.
A més a més fa menció al tema dels habitatges tutelats, que és un projecte que
està al calaix i que hi ha demanda en aquest aspecte.
El Sr. Rafel Casals prega que s'enviï l'acta dins el termini de 15 dies tal i com s'ha
estat fent fins ara.
El Sr. Josep Lluís Charles, en relació al projecte de la cooperativa de cohabitatge
sènior que mencionava el Sr. Sánchez anteriorment, explica que ja tenen els
estatuts i el que pretenen és allò que s'explica a la informació que es va fer arribar a
l'anterior reunió del Consell. Indica que pot ser una solució molt vàlida al problema
de l'habitatge, ja que dóna la possibilitat de viure una vida independent però a la
vegada amb garanties i tot administrat perla pròpia gent gran.
El Sr. Josep Lluís Charles diu que es podria organitzar una xerrada telemàtica
pública explicat el projecte del cohabitatge.
La Sra. Victòria Hernández comenta també la possibilitat d'una xerrada a l'exterior
del Casal en el marc de l’Oficina d’Informació a la Gent Gran cap al maig on
s'expliquin totes les alternatives habitacionals que hi han o en les que s'està
treballant.
La regidora Mònica Polo agraeix la participació al Consell i dóna per tancada la
reunió.
Documents que s’adjunten a aquesta acta:
Cap

