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ACTA DE LA SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Núm. de la sessió: 3/2021
Data: 16 de desembre de 2021
Horari: de 11 h a 12,30 h
Lloc: Presencial (Sala Polivalent de Telers)
Hi assisteixen:
Vicepresident
Secretària

Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Victòria Hernández Salamero

Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià
Assoc. de GG del Parc de Sant Jordi de Terrassa
Assoc. de Gent Gran del Districte II
Aula Gran de Terrassa
Club de GG Districte IV
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 de ERC i MES
Grup Municipal del PDeCAT

Dolors Ribera Bosch
Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Josep Ruiz Rodriguez
Rosa Mª Ballús Escudé
Pere Armengol Torné
Jaume Sabaté
Miquel Mariano Saperas
Laura Muñoz
Cinta Jardí Torrents
Roser Marfà
Isabel Zarza Gallego
Jose Luis Charles Gracia
Manuel Tórtola Risueño
Manel Cuadra Casado
Pepe Sánchez
Lluís Labòria Martorell
Teresa Miron Sanz

S’han excusat d’assistir:
Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord
Club de Gent Gran del barri de Can Palet
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada
Grup XEC3 (Xarxa d'experiència, Construcció de Coneixement)
CCOO
Grup Municipal de C’s

Miguel Soriano Molina
Magda Aguilar Garcia
Ramona Folch Casanova
Mª Jesús Comellas
Joan Grané Calvo
Alberto Sánchez

Absents:
Associació de Gent Gran Terrassa Centre
Assoc. de GG amb empenta de les Arenes
Assoc. de Gent Gran de La Maurina
Assoc. de Gent Gran Terrassa Can Roca
Assoc. de GG Terrassa Can Boada del Pi
Assoc. Amics de la Gent Gran Districte 5
Club de GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç
La Llar de la Gent Gran de les Fonts
Grup Municipal del PSC
Grup Municipal de Tot per Terrassa

Ferran Garcia Camps
Ascensión Simón Matarin
Juan Valentín Rosa
Jaume Colom Armengol
Alfonso Morales Herrerías
Vicens Aunós Vidal
Fernando Viedma Molla
Antonio Cazorla Molina
Mª Dolors Serna Hernández
Francisco Contreras Hernández
Lluís Ros Villapando
Marta Martí Massip

També han assistit:
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià
Club de GG Districte IV
Representant al Consell Comarcal del CMGG

Lluís Segarra
Pedro Castera Mur
Josep Guinot

Director de l'Àrea de Cicles de la Vida
Tècnica del Servei de Promoció Gent Gran
Auxiliar de gestió de Promoció Gent Gran

Santiago Martínez Illa
Sara Gallés Villaplana
Sergio Jiménez Aguilera
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Benvinguda a càrrec de la secretària del Consell, Victòria Hernández.
La Sra. Victòria Hernández dóna la benvinguda als membres del Consell i agraeix la seva
presència i la seva participació en la confecció del document.
Aquest vol ser un full de ruta per als propers anys (fins 2030) que reculli les reivindicacions
expressades pels representants de les persones grans de la ciutat de Terrassa a traves de
les associacions, moviments i entitats i que ha de permetre fer política pública en relació a
l’abordatge de l’envelliment integral a la ciutat.

Presentació del PLEI’T a càrrec de la tècnica del Servei Sara Gallés.
La Sra. Sara Gallés fa una presentació del PLEI’T i en quin moment es troba en la actualitat
el seu desenvolupament. (S’adjunta a l’acta el document PDF amb la Presentació).

Precs i preguntes.
Durant la presentació el Sr. Lluís Labòria pregunta si el diagnòstic que es va realitzar és
només a nivell de Terrassa i se li respon que si, i es sorprèn de que la proporció de persones
grans a Terrassa sigui de 39% de persones nascudes a Catalunya versus el 61% de
persones nascudes a la resta de l’estat.
En acabar la presentació, els membres del CMGG intervenen i fan aportacions i preguntes en
aquest ordre:
La Sra. Isabel Zarza destaca la importància de l’aprovació del PLEI’T perquè hi ha moltes
necessitats a nivell de dependència que no es solucionen perquè no es destinen recursos.
Posa com a exemple la necessitat d’aconseguir que les persones cuidadores de persones
grans rebin un sou digne per tal d’assegurar que fan bé la seva feina, així com que una
mateixa persona cuidadora s’encarregui de manera regular de la mateixa persona gran.
D’altra banda pregunta per què s’utilitza la sala comuna de l’edifici Els Telers per algun tipus
d’activitat, impossibilitant que els veïns la puguin fer servir i si no es podria fer servir una altra
sala a tal efecte.
La Sra. Victòria Hernández indica que el PLEI’t respon a la necessitat de tenir un full de ruta i
un compromís polític a llarg termini. Els recursos que es destinin a l’envelliment actiu, l’ajuda
a la dependència, etc., s’han de basar en un diagnòstic real i tot recollint el que expressa la
ciutadania, després actuar a partir d’un pla d’accions concretes. Destaca que més del 60% de
les demandes de la ciutadania estan relacionades amb l’ajuda a la dependència, que això és
competència d’altres serveis i que el PLEI’T incorpora la participació d’aquests. Finalment
assenyala que les entitats i moviments de gent gran, a través de la comissió de seguiment,
tindran la funció de vetllar de que es treballi pels Reptes que s'aprovin al Ple.
El Sr. Pepe Sánchez expressa que els membres del Consell haurien de conèixer el contingut
del pla d’accions i disposar de dades concretes en allò referent a les necessitats de la
ciutadania. Diu que arriba un moment en que les persones grans no poden triar a nivell
residencial-assistencial i la seva qualitat de vida depèn de les seves possibilitats.
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La Sra. Hernández contesta que l’objectiu és que tinguin més opcions per triar i posteriorment
analitzar les seves possibilitats. Recalca que allò que el Servei pretén és fer palesa les
necessitats existents. El PLEI’T ha de ser una eina que ens proporcioni dades i que tots junts
fem força per provocar canvis. El Servei no té la competència per poder resoldre, si per donar
visibilitat i generar eines per monitoritzar i facilitar fer política pública vers l’abordatge de
l’envelliment.
La Sra. Zarza diu que l’Ajuntament ha de fer un plantejament polític i destinar més pressupost
a les accions adreçades a l’envelliment saludable i la cura de les persones grans.
El Sr. Lluís Labòria diu que hauria estat important una major participació a l’enquesta
realitzada per part de la ciutadania i que a l’hora d’analitzar els resultats s’hauria de tenir en
compte les diverses realitats socioeconòmiques i d’edat de les persones participants.
La Sra. Hernández respon que el PLEI’T és orientatiu i que no es basa només en l’enquesta
si no en un diagnòstic previ, en la interacció amb les entitats i moviments, en les entrevistes
amb persones rellevants, etc. La idea és que sigui una eina viva, no rígida, que pugui
incorporar noves informacions i que serveixi per marcar un full de ruta.
El Sr. Labòria comenta que li sembla bé, que s’ha de poder modificar en funció de les
necessitats que sorgeixin i que s’ha de fer el seguiment.
El Sr. Pepe Ruiz incideix en que s’han fet molts plans i estudis i que en aquest la participació
és la base, però que fan falta accions concretes i que tots junts s’ha de fer força per reclamar
que aquestes accions es portin a terme i insisteix en el tema de la mancança endèmica de
places de residència pública com a exemple. D’altra banda menciona el problema de la
bretxa digital i assegura que la FACGG considera un maltractament a la gent gran el fet
d’obligar-los a fer servir les noves tecnologies sense alternatives quan no en saben i posa
com a exemple l’assumpte del certificat COVID. Comenta també la falta d’informació respecte
de la Oficina d’Informació de la GG i els punts d’orientació a la ciutat i diu que hi ha
desconeixement als Casals de GG al respecte. Torna a reclamar que existeixi una oficina a
cada districte. Finalitza dient que cal concretar accions que millorin la qualitat de vida de la
gent gran.
La Sra. Hernández respon que l’objectiu de l’oficina és que les persones rebin l’atenció de la
manera més senzilla i propera i que des de el primer moment l’OIGG es coordina amb els
diferents punts d’orientació. Pensa que les persones grans estan vivint un determinat cicle de
la seva vida, que en cada moment tenen més o menys necessitats i que des de serveis
socials s’està fent molta i bona feina. L’objectiu ha de ser acompanyar-les en el seu procés
d’envelliment per tal que en el moment que tinguin més necessitats tinguin més eines per
subsanar-les. Posa com a exemple i fa menció al fet que quan es va posar en marxa el
programa Sempre Acompanyats moltes persones ho van rebutjar així que s’ha de pensar en
tenir diverses alternatives per oferir.
El Sr. Sánchez diu que l’Ajuntament pot establir què necessita la ciutat i demanar a la
Generalitat que satisfaci aquestes necessitats. Menciona en relació a això, que no obstant els
habitatges tutelats son competència de l’Ajuntament i tampoc es porten a terme. D’altra
banda indica que la Generalitat no proporciona les dades reals de les necessitats de Terrassa
a nivell de residències i no dóna informació sobre la llista d’espera. Assegura que ha de
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quedar per escrit que Terrassa necessita 4 o 5 residències públiques.
La Sra. Hernández respon que potser el que fa falta son més alternatives residencials o
potser promoure un model assistencial domiciliari. L’atenció a les necessitats de les persones
grans no passa només per la creació de places de Residencia, tot i reconèixer que Terrassa
n’està mancada.
El Sr. Sánchez interpel·la si s’està treballant, si s’està millorant, si el model assistencial
domiciliari pot ser universal perquè és molt mes car.
La Sra. Hernández insisteix en que el PLEI’T és només una eina per visibilitzar les
necessitats i marcar una línia a seguir.
La Sra. Zarza indica que s’ha de disposar d’un ventall de possibilitats per tal que la gent gran
pugui escollir a nivell residencial-assistencial. Diu que s’ha de potenciar la residència pública
perquè segurament serà al que podrà accedir la majoria i que en general s’ha de consolidar
el sistema.
El Sr. Labòria diu que la societat està envellint i que avança amb més velocitat que les
possibles solucions a les necessitats que comporta.
Al Sr. Josep Guinot li agradaria saber quants diners es destinen a estudis i plans. D’altra
banda assegura que a la gent li agrada estar a casa i que les residències són necessàries
només en alguns casos. Diu també que cal tenir molt clar qui té cura de la gent gran.
Assegura que la Generalitat fa al menys 10 anys que no augmenta l’índex de renda en
contraposició al que succeeix a la resta de l’estat. Finalitza dient que quan es va crear la llei
de dependència es va arribar a la conclusió que s’havia de potenciar l’atenció domiciliària.
La Sra. Laura Muñoz pensa que seria important que des de que som joves ens dediquéssim
a construir l’envelliment tenint en compte que la societat canvia. Diu que és important que tots
participem perquè tots arribarem. Comenta que el que es veu és que el sistema està saturat i
que s’ha de promoure un envelliment actiu i prevenir en allò referent als hàbits de salut per tal
d’evitar aquesta saturació en un futur. Continua assegurant que el PLEI’T és útil per constatar
les necessitats i els canvis socials. Que promou un espai d’exposició de necessitats, que és
una eina facilitadora i que la comissió de seguiment és clau perquè la ciutadania s’asseguri
que s’acompleixen els compromisos.
El Sr. Lluís Segarra indica que el problema finalment sempre és el pressupost.
La Sra. Muñoz diu que no s’ha de llençar la tovallola.
La Sra. Teresa Miron diu que li sembla be establir una directriu a llarg termini pel que fa a la
resolució de les necessitats de les persones. D’altra banda torna a fer referència a la situació
de la Residència Mossèn Homs i les plantes que no estan habilitades i pregunta per què.
La Sra. Hernández respon que el Consell hauria de ser un espai constructiu i que si sempre
apareixen les mateixes queixes no s’arribarà enlloc. S’hauria d’actuar de forma que davant
l’existència d’un problema es proposi una solució.
La Sra. Zarza diu que la solució seria una llei de les persones grans.
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El Sr. Labòria assegura que al llarg dels anys s’ha millorat molt i que s’ha de deixar de banda
les actituds catastrofistes.
El Sr. Manel Tortola assegura també que sempre hi han les mateixes queixes i que el PLEI’T
és el millor que s’ha fet en moltíssims anys i que a partir d’ell s’ha de treballar.
La Sra. Hernández demana que de cara a la propera reunió ordinària del Consell, tothom que
tingui un tema que vulgui abordar que ho faci saber per incloure-ho a l’ordre del dia i fer del
CMGG un espai participatiu més constructiu i proactiu. Cal però anar més enllà de la queixa i
proposar solucions realistes. Reiterar les mateixes demandes reunió darrera reunió, no està
servint per millorar la realitat. Reflexionem plegats com millorar l'eficàcia d’aquest espai
participatiu.
La Sra. Hernández tanca la reunió agraint a tothom la seva presencia a la reunió, la seva
participació al PLEI’T i convida a seguir treballant plegats per una Terrassa millor per envellir
amb qualitat.

