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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN
Núm. de la sessió: 2/2021
Data: 13 d’octubre de 2021
Horari: de 10,30h a 12,30 h
Lloc: Presencial (Sala Polivalent de Telers)
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 Terrassa Can Boada del Pi
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 GG de Ca N’Anglada, Montserrat i Torresana
Associació el Llibre de la Vida
FACGG
Càritas de Terrassa
UGT
CCOO
Iai@flautes-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

Dolors Ribera Bosch
Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos
Alfonso Morales Herrerías
Jaume Colom Armengol
Josep Ruiz Rodriguez
Rosa Mª Ballús Escudé
Pere Armengol Torné
Fernando Viedma Molla
Jaume Sabaté
Miquel Mariano Saperas
Cinta Jardí Torrents
Isabel Zarza Gallego
Joan Grané Calvo
Jose Luis Charles Gracia
Plàcid Lordán Gubianas
Josep Antoni Sánchez De Haro
Lluís Ros Villapando
Lluís Labòria Martorell
Teresa Miron Sanz
Alberto Sánchez
Marta Martí Massip

S’han excusat d’assistir:
Assoc. de GG amb empenta de les Arenes
Associació de Gent Gran Terrassa Centre
Club de Jubilados y Pensionistes de Can Parellada
Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord
Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa
Club de Gent Gran del barri de Can Palet
Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç
Fundació Catalunya La Pedrera
Grup XEC3 (Xarxa d'experiència, Construcció de Coneixement)
Creu Roja Terrassa
Marea Pensionista de Terrassa

Ascensión Simón Matarin
Ferran Garcia Camps
Ramona Folch Casanova
Miguel Soriano Molina
Antonio Cazorla Molina
Magda Aguilar Garcia
Mª Dolors Serna Hernández
Laura Muñoz
Mª Jesús Comellas
Mª Dolors Bordes Satué
Manuel Tórtola Risueño

Absents:
Assoc. de Gent Gran de La Maurina
Assoc. Amics de la Gent Gran Districte 5
La Llar de la Gent Gran de les Fonts

Juan Valentín Rosa
Vicens Aunós Vidal
Francisco Contreras Hernández

També han assistit:
Amics/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià
Club de GG Districte IV
Comissió de residències públiques de Terrassa
Moviment per unes pensions dignes (MPD)
Representant al Consell Comarcal del CMGG

Rosa Cabré
Pedro Castera Mur
Josep Ferrer Tura
Manel Cuadra Casado
Josep Guinot

Director de l'Àrea de Cicles de la Vida
Director de Serveis de Infància i Famílies, Joventut i GG
Auxiliar de gestió de Promoció Gent Gran

Santiago Martínez Illa
Àlex Monfort Fradera
Sergio Jiménez 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.

Aprovació de l’acta anterior.
Es realitza l'aprovació de l'acta de l'anterior reunió del CMGG, després de recollir esmena.

La Regidora de Salut i Gent Gran informarà de la situació actual en la
situació excepcional que estem vivint i previsions d’evolució
Després de la cinquena onada del mes de juliol, a mitjans d’agost es va començar a produir
una disminució clara i significativa dels casos diagnosticats diàriament, que es va estabilitzar
durant el mes de setembre. Actualment s’estan diagnosticant una mitjana de 10 casos
diaris.
Pel que fa a les persones de Terrassa ingressades en centres sanitaris de la ciutat, la situació
també ha millorat de forma molt important. En aquests moments (8 d’octubre) hi ha 4
persones a planta i 1 a UCI.
El 82’8% de la població de més de 12 anys de la ciutat té la pauta de vacunació complerta.
Les franges d’edat amb menors cobertures són les de 20 a 39 anys (entre un 65% i 70%).
Des de l’inici de la pandèmia s’han diagnosticat 25.749 casos a la ciutat, i 568 persones han
mort per COVID.
La situació a les residències ha millorat al llarg del mes d’agost. Des dels 31 residents
positius i 16 treballadors de baixa a finals de juliol, amb 5 residències en vermell, fins arribar
a cap cas a finals de setembre i totes les residències en verd. A més a més, s’ha administrat
la 3ª dosi de la vacuna entre els residents.
El Sr. Pedro Castera pregunta quantes persones grans han mort degut a la COVID-19 i la
regidora contesta que ara mateix no té aquesta informació però que la pot cercar.
El Sr. Sánchez de Haro pregunta sobre el projecte de residència pública a Sant Pere Nord,
que està aturat fa temps i si des del CMGG es pot fer pressió perquè hi ha molta demanda i
no acaba de tirar endavant.
La Sra. Mònica Polo contesta que s’ha de fer pressió conjunta entre els moviments socials i
l’administració. En la darrera reunió amb els representants de la Generalitat va quedar clar
que donarien una resposta positiva o negativa definitiva. Agraeix l’oferta de col·laboració per
fer pressió i diu que és cert que només hi ha una residència pública i que hi ha molta
demanda.
El Sr. Josep Ruiz comenta que es tracta d’un tema molt greu, que fa molts anys que s’espera,
que l’Ajuntament va cedir els terrenys i no hi ha cap avanç, que les persones a la llista
d’espera per obtenir plaça pateixen i acaben morint sense obtenir-la i que l’alternativa
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concertada és molt cara. Creu que des del CMGG aquest tema s’hauria d’afrontar
urgentment a curt termini i exigir a la Generalitat arribar a la solució definitiva.
La Sra. Mònica Polo respon que des de l’administració fa molt temps que s’està treballant
aquest tema i que és preocupant perquè s’ha de vetllar per aquests ciutadans. Comenta que
d’altra banda s’ha avançat en la comunicació amb les residències amb reunions periòdiques i
intercanvi d’informació i col·laboració. A més a més la Conselleria fa més controls per
comprovar si les residències acompleixen els requisits que se’ls demana.
La Sra. Isabel Zarza que ja que l’Ajuntament va cedir els terrenys és responsabilitat de la
Generalitat, que hi ha inoperància política i que les persones moren abans de poder accedir a
una residència. A més a més fa la reflexió que les dones pateixen més aquesta situació
perquè com a alternativa han de desenvolupar una tasca cuidadora dels seus familiars.
La Sra. Mònica Polo reflexiona que s’ha de solucionar perquè tenim un gran percentatge de
població de gent gran i augmentarà en un futur i si es té pensada una política alternativa
(atenció domiciliària) que la posin en pràctica. Reitera que a la darrera reunió la resposta va
semblar coherent i que té l’esperança que no maregin més a amb el tema per poder saber
cap a on ens hem de dirigir.
La Victòria Hernández comenta que es recull la proposta referent a si des del CMGG es pot
fer alguna cosa més al respecte d’aquesta qüestió.
El Sr. Josep Ferrer planteja una sèrie de propostes al respecte del problema residencial:
adaptar habitatges, permutes amb habitatges adaptats, habitatges tutelats (hi ha un projecte
des del 2009 i un compromís de l’Ajuntament) i nous habitatges.
La Sra. Mònica Polo diu que si la política de la Generalitat deriva cap a l’atenció domiciliària
la Generalitat haurà d’aportar recursos.
El Sr. Josep Ferrer diu que caldria recollir l’opinió de la gent gran sobre el seu futur i les
seves necessitats reals.
El Sr. Àlex Monfort explica que hi han tota una sèrie d’ajuts per habitatge que es poden
sol·licitar a través de Serveis Socials, individualment els de la Diputació i a través de les
comunitats de veïns els de la Generalitat. A més a més comenta que s’està desenvolupant el
PLEI’T precisament per recollir aquestes necessitats de la gent gran.
La Sra. Teresa Miron pregunta si la Residència Mossèn Homs està totalment operativa en
aquests moments i la Sra. Mònica Polo li respon que les últimes notícies que té són que la
planta que està en reforma s’obrirà en breu encara que no hi data concreta i que està a
l’espera de la reunió amb la referent del Departament per tenir més informació.

Casals Cívics Generalitat, Casal Municipal Anna Murià i Centres Cívics
Municipals: situació actual i previsions d’evolució.
La Victòria Hernández comenta que en principi, a excepció d’alguns casos amb dificultats
d’espais, a tots els Casals de la Generalitat i Centres Cívics s’han començat a desenvolupar
activitats, tot i adaptant-se la les restriccions encara vigents relacionades amb la pandèmia.
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En relació al Casal Anna Murià dóna la següent informació:
PRIMER TRIMESTRE (Gener - Març):
- Des del Casal s’han realitzat 13 cursos-tallers, tots en format telemàtic.
- Des de l’Associació 2 cursos d’anglès inicial i 1 taller de lectura dividit en dos grups.
- El nombre de participants ha estat de 82 persones, de les quals 22 són homes i 60 són
dones, sent la mitjana d’edat de 71,4 anys.
SEGON TRIMESTRE (Abril - Juny):
- Es van realitzar 17 grups, dels quals 13 es van fer via telemàtica i 4 de manera
presencial. Van participar un total de 114 persones.
Durant el mes d’agost el Casal ha estat tancat per vacances d’estiu.
TERCER TRIMESTRE (Octubre - Desembre):
- Preinscripcions del 6 al 17 de setembre. Matriculacions del dia 20 al 30 de setembre.
Els curs ha començat el dia 4 d’octubre.
- El Casal oferta 23 tallers, atenent a 287 participants. Han quedat en llista d’espera per
2on taller 71 persones i de primera opció 27.
- Nombre de socis i sòcies del Casal Anna Murià: 2191. S’han fet 59 inscripcions de nous
usuaris i usuàries del Casal durant aquest mes de setembre.
- L’Associació de gent gran del Casal Anna Murià també posa en marxa una sèrie de
cursos i tallers: En total es realitzaran 15 grups de cursos i tallers, amb una oferta de
224 places, comptant que la Coral ja son 49 participants.
- Nombre de socis de l’Associació del Casal Anna Murià: 634. S’han fet 61 inscripcions
de nous socis i sòcies durant aquest mes de setembre.
El Sr. Josep Lluís Charles pregunta si tots els centres estan plenament actius perquè li
arriben informacions contràries (dificultats d’accés).
El Sr. Miquel Mariano comenta el cas del Club de la GG del districte IV, que no poden accedir
al seu espai habitual perquè s’ha condicionat en part per atenció ciutadana i que davant la
falta d’una solució s’han plantejat donar de baixa l’entitat.
La Sra. Mònica Polo comenta que lamenta la situació i el retard en la resposta però que ja
s’ha trobat una solució.
El Sr. Mariano explica també que l’Associació de GG del Parc de Sant Jordi va sol·licitar fer
un acte i que no ho van poder portar a terme perquè el requisit era que cadascú portés la
seva cadira.
La Sra. Polo es disculpa per les dificultats que s’han trobat en general i la disparitat de criteris
en funció del centre i de les activitats però que finalment s’ha aconseguit unificar-los.
El Sr. Rafael Casals també dóna exemples de disparitat de criteris i contradiccions i fa
menció a l’existència de nous directors i directores d’equipaments molt estrictes amb les
mesures.
El Sr. Alfonso Morales també fa menció a la disparitat de criteris i critica el tracte que s’ha
donat al Club de la GG del districte IV.
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El Sr. Mariano comenta el cas de persones a les que se’ls va negar l’accés en un principi per
no estar vacunats i que, davant les seves acusacions de discriminació, la Generalitat va
canviar el seu parer i va canviar la seva decisió.
La Sra. Mònica Polo reitera que tot plegat ha sigut molt complicat, que es treballa per millorar
i que no li agradaria que tinguessin una mala sensació i torna a demanar disculpes.
El Sr. Alfonso Morales critica la decisió d’algunes entitats bancàries de cobrar comissió per
treure diners a la finestreta en el sentit que cada vegada ho posen més complicat per a la
gent gran.
La Sra. Victòria Hernández demana avançar en l’ordre del dia i deixar aquest tema en tot cas
pels precs i preguntes.
El Sr. Charles pregunta si els Casals i Centres Cívics retiraran totes les restriccions en cas
que la Generalitat, tal i com es preveu, retiri les restriccions.
El Sr. Àlex Monfort demana esperar a que surti la resolució i que es determini si és efectiva o
no.
Al respecte d’això, el Sr. Casals diu que no cal ser gaire optimista i que possiblement no hi
haurà un gran canvi en el que respecta a activitats en recintes tancats.
La Sra. Victoria Hernández opina que millor ser prudents.
La Sra. Mònica Polo comenta que a finals d’any s’espera la signatura d’un conveni amb la
Generalitat per posar ordre i anar en una mateixa direcció coordinant activitats amb els
establiments de la Generalitat.
La Sra. Victoria Hernández explica que s’observa que les persones grans cerquen i trien les
activitats que volen fer d’entre el conjunt d’oferta d’activitats a la ciutat dels diferents Centres
Cívics i Casals i que això és molt positiu perquè no es limiten al seu entorn proper. Si arriba
un dia que es pot informar a la ciutadania de tota la oferta de ciutat de forma unitària seria el
desitjat, per això el Conveni amb la Generalitat és un primer pas.

Proposta d’Acord de Junta de Portaveus presentada per la Regidora de
Gent Gran: Reactivació de l’aprovació pel Parlament de la Generalitat de la
Llei de protecció a les persones grans.
El 30 de juny de 201 s’aprovà al Parlament de Catalunya, en una sessió plenària, el
compromís de presentar en el primer semestre de 2017 un projecte d’una futura llei de la
gent gran.
A 2021, el Parlament de Catalunya encara no ha aprovat una nova llei de protecció social de
la gent gran que garanteixi els seus drets i deures, protegeixi les situacions de vulnerabilitat,
apoderi l’envelliment actiu i contempli les necessitats de la població gran en les diferents
etapes de la seva vida.
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És per aquest motiu que la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa adopta els
següents acords:
PRIMER.- INSTAR al nou govern de la Generalitat de Catalunya, des de la Conselleria de
Drets Socials una proposta d’avantprojecte de llei de protecció social a la gent gran.
SEGON.- INSTAR al nou govern de la Generalitat de Catalunya, des de la Conselleria de
Drets Socials, a comptar amb el tercer sector i altres actors socials del país en el disseny de
l’avantprojecte de llei, per tal que aquest compti amb el major suport i afinació a les
necessitats latents del col·lectiu.
TERCER.- INSTAR al nou govern de la Generalitat de Catalunya, des del lideratge de la
Conselleria de Drets Socials, que estableixi els mecanisme corresponents per tal de que es
compti amb l’aportació i implicació de forma transversal de tots els departaments de
l’administració autonòmica en el disseny de l’avantprojecte i la instauració de mecanismes
interns per a acompanyar les persones grans de forma interdepartamental i interdisciplinar.
QUART.- INSTAR a tots els partits polítics amb representació al Parlament de Catalunya a
aportar per a la millora de l’avantprojecte i aprovar la futura llei de protecció social de la gent
gran amb l’objectiu únic de protegir les persones grans del nostre país.
CINQUÈ.- COMUNICAR de l’aprovació d’aquests acords a tots els grups polítics amb
presència al Parlament de Catalunya i a les principals entitats que treballen en favors dels
drets de les persones grans de la nostra ciutat.

El Servei de Promoció de Gent Gran exposarà en quin punt s’està
d’elaboració de:
Pla Local per a un Envelliment Integral de Terrassa (PLEIT):
La Sra. Victòria Hernández explica que:
Any 2021:
Es revisen els eixos, els valors transversals i s’incorporen referències posteriors i es fan
accions participatives:
- Dinàmiques participatives amb entitats i associacions vinculades amb gent gran.
- Dinàmiques participatives amb serveis municipals per treballar transversalment.
- Qüestionari adreçat a la ciutadania, través del Terrassa Participa, demanant opinió sobre la
situació actual i què caldria treballar i prioritzar amb mirada 2030.
- Entrevistes a persones significatives de la ciutat, de diferents àmbits, que també han aportat
la seva interessant perspectiva.
- En aquests moments, s’està finalitzant la redacció del Pla, que ha de servir per establir les
línies estratègiques a desenvolupar en els propers anys en relació a les persones grans de
la ciutat. (Octubre)
- Caldrà treballar de quina forma el Consell serà l’òrgan de seguiment i avaluació del PLEIT.
(Novembre)
- Devolució al Consell i Serveis i validació. (Novembre - Desembre)
Any 2022: Presentació al Ple Municipal per a la seva aprovació. (Gener)
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Activa el +60
La pandèmia ha fet transformar el Projecte «Activa el +60», que ha passat a ser una oferta
d’activitats de gent gran per gent gran a la difusió d’informació d’activitats de la ciutat de tot
tipus i per a totes les edats en format whatsapp. Amb un text adaptat i amb la informació i els
enllaços facilitant que les persones interessades gestionin els seus interessos i reserves. En
aquests moments, hi han més de 600 persones al Programa i es segueixen fent altes noves
cada dia.
A les gràfiques següents veiem les diferents edats i gènere i com les persones són dels
diferents Districtes de la ciutat.

Oficina d’Informació a les Persones Grans (xerrada alternatives habitatge i gestió
Bancs)
La Sra. Victòria Hernández explica que fa un any que es va posar en marxa
d'Informació a la Gent Gran.

l'Oficina

Octubre 2020:
Amb la posada en marxa de la Oficina, i en plena pandèmia, la majoria d'atencions van ser
telefòniques. Es van realitzar 731 atencions d’octubre a desembre. (Moltes persones van
trucar en resposta a la carta que l'Ajuntament va fer arribar a tots els ciutadans i ciutadanes
de + 70 anys on informava de l'Oficina).
Any 2021:
- Des de gener fins a finals de setembre de 2021 s’han atès més de 650 persones, una
mitjana de 83 persones al mes (les dones han fet en general més demandes, 70%).
- La majoria d'atencions han estat telefòniques, tot i que també s'ha atès a moltes persones
presencialment o a través del correu electrònic.
- Els districtes d'on s'han atès més demandes són del Districte 1, del Districte 4 i del
Districte 5.
- Dues xerrades a l'any que donen resposta a les demandes de major intensitat: Maig:
alternatives habitacionals, i Octubre: entitats financeres i les persones grans.
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El Sr. Josep Ruiz comenta que l’oficina d’informació és molt bona idea i la feina és molt bona
però considera que falten més oficines i que hi hauria d’haver una per cada districte.
Assegura que no tothom coneix la seva existència i que de vegades la gent gran no pot
desplaçar-se fins al centre.
La Sra. Mònica Polo respon dient primer de tot que gràcies a la pressió social es va
aconseguir la posada en marxa d’aquesta oficina i que la voluntat es estudiar de quina
manera es pot fer arribar a tots els districtes.
El Sr. Pedro Castera posa com a exemple les oficines bancàries mòbils a determinades
zones rurals com a model a seguir.
El Sr. Lluís Labòria diu que cal incrementar la publicitat per primer augmentar les peticions de
usuaris perquè li semblen poques i si s’aconsegueix aleshores augmentar el personal
dedicat.
El Sr. Àlex Monfort explica que no hi ha cap altre ajuntament amb una oficina d’informació
dedicada exclusivament a la gent gran i que això ja és un gran èxit. Assegura que s’ha
d’estudiar l’evolució de l’oficina en funció de criteris d’eficiència i que s’ha de tenir en compte
que només fa un any que funciona i que arrenca en plena pandèmia i que està en procés de
creixement.
El Sr. Josep Ferrer comenta que faria falta un telèfon d’atenció i la Sra. Hernández li respon
que ja existeix i que es va enviar una carta informativa a cada ciutadà, però que caldrà
reforçar la difusió.
El Sr. Sánchez de Haro diu que s’han d’anar fent petits passos i si és necessari obrir noves
oficines progressivament.
Programa Enbicisenseedat
Dades de les passejades primavera / estiu:
- S'han fet 41 passejades de 53 agendades.
- El temps total de les passejades és de 2 dies i 16 minuts.
- Temps mitjà de cada passejada és de 1:11 hores.
Persones Voluntàries primavera / estiu:
- S'han format a 27 persones i 10 han acabat participant de les passejades.
- Cada persona voluntària ha dedicat un temps de 4:30 hores de mitjana.
- Gènere del voluntariat : 50% dones, 50% homes, 0% no binaries.
- Gènere del temps d’activitat dedicat: 53% dones 47% homes 0% no binaries.
Persones Passatgeres primavera / estiu:
- 41 persones passatgeres han participat a l’activitat.
- Mitjana d’edat 82 anys
- La de més edat 100 anys i la de menys edat 58 anys .
- Gènere: 63% dones 37%, homes, 0% no binaries.
- Discapacitats de les persones passatgeres: 41% psíquica, 12% cognitiva, 1% orgànica,
0% sensorial, 12% física, 34% no en tenien cap.
- Persones amb dependència 71%.
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Persones Acompanyants primavera / estiu:
- 9 persones no voluntàries han participat acompanyant l’activitat.
- Mitjana d’edat 50 anys. La de més edat 72 anys i la de menys edat 17 anys.
- Gènere de les persones passatgeres 61% dones 39% homes 0% no binaries.
Què s'està fent respecte a Solitud No Volguda
Es molt important: Abordatge compartit amb Serveis Socials i Servei d’Autonomia Personal.
Projecte actiu: Sempre Acompanyats (D4 i D1).
Previsió d’inici en 2021:
- Taller d’acompanyament Post-pandèmia (Obert tota ciutat)
- Projecte pilot amb Fundació GOEL (D5 i D6)
S’està treballant:
- Amb les entitats Associació Amics de la Gent Gran i Creu Roja
Per arribar als D2, D3 i D7.
El Sr. Jaume Sabaté afirma que s’ha de potenciar l’acompanyament a les persones soles
perquè hi han moltes mancances i ell coneix molts casos de persones que necessiten suport.
Diu que ens tenim que implicar mes com a societat civil. Cada persona pot fer mes i
individualment i podem fer molt per ajudar-nos uns als altres.
La Sra. Hernández explica que s’està trucant a aquelles persones que durant la campanya
Gent Gran Sola es va detectar tenien dificultats i de les 20 trucades que s’han fet només 1
persona ha volgut participar. Interpreta aquest fet com que existeixen persones amb
necessitats però és difícil detectar-les. D’altra banda comenta que cal reconèixer la tasca que
fan les entitats de gent gran amb la seva activitat en allò que respecta a fomentar la
participació de la gent gran i contribuir a la seva relació amb els altres. Amb això es fa
prevenció.
La Sra. Mònica Polo assegura que s’intentarà arribar a més població. En aquest punt
comenta la iniciativa els Llibres Humans, un projecte on la gent gran tindrà la oportunitat de
donar a conèixer les seves vivències.
Què s'està fent respecte a fomentar les Relacions Intergeneracionals
- Els projectes aturats per la pandèmia, pendents de reactivar:
«Conviure en un món de diferències»
«M’ensenyes, t’ensenyo»
«Reciclem amb alumnes de l’Escola Crespinell»
- Accions puntuals:
* Dia Mundial Alzheimer: Cinema en família.
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Resum subvencions 2021
Pressupost total subvencions: 16.300 €
Import total atorgat: 5.750 €
Entitats i projectes:
- APV Les Fonts (Tempus 2021)
- Ass. GG Parc de Sant Jordi (Sortides culturals matinals)
- Ass. GG Parc de Sant Jordi (Tallers de patchwork i manualitats)
- La Llar de la GG de Les Fonts (Gent Gran a Les Fonts)
- UPC (Diploma en Ciència, Tecnologia i Societat)
- Ass. El Llibre de la Vida (Tallers «Records de tota una vida»)
- Centre Excursionista de Terrassa (Descobreix l’anella verda)

Proposta de Guia de llenguatge inclusiu resultant AJP, en el que fa
referència a persones grans, per a la seva validació.
La Sra. Victòria Hernández explica al Consell que en resposta a una Proposta de Resolució
de JxT s’encarrega a diferents serveis municipals l’elaboració d’una Guia de Comunicació
Inclusiva, per tal de fomentar una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis i que sigui
respectuosa amb tothom, des d’una perspectiva interseccional.
Es demana alhora que passi pels diferents òrgans de participació per al seu coneixement i
per recollir propostes de l’ us de l’eina creada.
La Sra. Victòria Hernández pregunta als membres del Consell què creuen que es podria fer
amb aquesta guia.
Pensen que seria important de forma específica la rebessin totes les persones que fan
funcions de monitoratge d'activitats en activitats d'envelliment actiu.
En general, identifiquen els infants i joves com a receptors claus de la informació-formació a
través de les escoles i instituts, així com també els mestres i les famílies com a educadors en
valors claus de la societat complementats amb el paper de l'escola.
S'ha generat una petita discussió en relació al llenguatge que es proposava canviar i hi havia
alguna opinió de que no és tant el que es diu, sinó com es diu i que a vegades tenim la "pell
molt fina".
Han demanat que la mida de la lletra fos més gran i a poder ser el text fos en lectura fàcil.
En general, però, ha estat molt ben rebuda la eina i com a servei ens ajudarà a saber a on
caldria fer difusió quan calgui.
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Tornar a revisar quadre d’entitats que representen al CMGG a altres Taules
i Consells i determinar com gestionar la informació de forma bidireccional.
- Consell de Salut: Fundació La Pedrera (Laura Muñoz)
- Consell de Serveis Socials: Sense representació
- Consell de Seguretat: Associació El Llibre de la Vida (Jaume Sabaté)
- Consell d’Habitatge: Iai@flautes-Terrassa (Josep Ferrer Tura) / Comissió de Residències
Públiques (Josep Antoni Sánchez de Haro)
- Taula pobresa energètica: Associació de GG de Sant Jordi (Rafael Casals)
- Taula de mobilitat: Sense representació
- Comissió d’accessibilitat: Sense representació
- Taula Pacte DASIG: Sense representació
- Taula Parc de Vallparadís: Sense representació
El Sr. Jaume Sabaté s’ofereix per ser representant a la Taula de Mobilitat.
La Sra. Teresa Miron s’ofereix per ser representant al Consell de Serveis Socials.
La Sra. Rosa Mª Ballús s’ofereix per ser representant a la Comissió d’accessibilitat.

Informacions de retorn dels representants del Consell a altres espais de
participació:
Congres de la Gent Gran (Guinot, Zarza i Tortola) i Creació grup treball Consell
Comarcal
El Sr. Josep Guinot explica que des del Consell Comarcal s’ha intentat activar un Consell
Consultiu de la gent gran des de fa dos anys però no hi ha hagut manera. Aquest òrgan de
participació vol ser un espai de participació i debat que ajudi a donar un impuls a les
polítiques de Gent Gran Activa al Vallés Occidental. Es pretén que els representants siguin
els mateixos que van assistir al Congrés de la Gent Gran i ell pensa que s’haurien d’escollir
dins del Consell. Se’ls ha convocat el dia 22 d’octubre a una reunió telemàtica per treballar
els estatuts d’aquest Consell consultiu. Demana confirmació al Consell per mantenir els
mateixos representants.
El Sr. Charles suggereix caldria repensar la representativitat dels membres actuals i fer
votacions quan es consideri per determinar els futurs membres.
Es va acordar que de moment seguirien representant a Terrassa els mateixos membres que
ens havien representat al Congrés i que serà a la propera reunió ordinària del CMGG que es
podran presentar candidatures (dels mateixos o altres persones) per ser votats pel Consell
com a representants de forma formal i acordada, responent així a la petició explícita dels
actuals representants.
Consell de Seguretat (El Llibre de la Vida)
El Sr. Jaume Sabaté explica que va intervenir al Consell de Seguretat per manifestar la
preocupació existent entre la gent gran pel tancament d’entitats bancàries, que té com a
conseqüència que les persones grans amb mobilitat reduïda hagin de recórrer grans
distàncies i fer cua per ser atesos. Aclareix que vàries entitats van donar suport a aquesta
queixa.
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Comenta també que els intendents de policia municipal i mossos d’esquadra es van oferir per
donar orientació en matèria de seguretat amb xerrades per districtes.
Taula de Maltractaments (Federació com a representants d’entitats - No Consell)
El Sr. Casals explica que es fan reunions cada 15 dies i que prèviament s’havien fet via
telemàtica.
Comenta que es treballa en un protocol per detectar maltractament i que aquest hauria
d’estar enllestit abans d’acabar l’any.
Consell de Salut (La Pedrera)
No està present Laura Muñoz, la representant en aquest consell.
Ple de dones 2021
La Sra. Isabel Zarza qualifica de positiva la representació de dóna gran en aquest ple amb
dones de diversos grup d’edat.
Explica que es va parlar de l’ètica de la cura de les persones. Posar atenció en com es té
cura i potenciar la formació de les persones que es dediquen dia a dia a tenir cura d’altres
persones.
El Sr. Sánchez de Haro comenta que encara que el Consell Municipal d’Habitatge no està a
l’ordre del dia ja té informacions que compartir.
Explica que es troben moltes dificultats en allò referent a l’habitatge. També comenta que es
va escollir la Cristina Valverde, de la Federació d’Associacions de Veïns com a 2ª
vicepresidenta, que s’ha creat una comissió permanent, que hi ha 90 desnonaments
previstos i que dins del Pla Local d’Habitatge es preveu la creació de noves residències i
habitatges tutelats.

Consulta associacions: Dificultats per cercar sistema de cobrament socis
(datàfon).
El Sr. Rafael Casals explica que la seva entitat s’ha trobat amb problemes per adquirir un
datàfon perquè l’entitat bancària els diu que l’Ajuntament exigeix que es donin d’alta en el
registre d’activitats econòmiques i que això suposaria pagar l’impost d’activitats
econòmiques.
La Sra. Dolors Ribera li respon que precisament ells han adquirit un datàfon a través de la
seva entitat bancària i que no els han comentat res al respecte i que el posaria en contacte
amb la persona dins l’entitat que s’ha encarregat de l’operació per tal que l’assessori.
El Sr. Plàcid Lordán aclareix que no tenen perquè registrar la seva activitat econòmica perquè
son una associació sense ànim de lucre.
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Precs i preguntes.
El Sr. Guinot recorda que els dies 27, 28 i 29 d’octubre es realitzarà la Fira de la Gent Gran a
Barcelona i la regidora l’aclareix que ja té a la seva agenda la seva assistència.

Altres informacions de darrera hora:
Llibres Humans
Amb la voluntat de fomentar la participació i el reconeixement a les persones, la Regidora de
Gent Gran impulsa la posada en marxa del projecte de «LLIBRES HUMANS» amb l’objectiu
de donar protagonisme a ciutadans i ciutadanes anònimes per explicar una experiència vital
que pugui servir de referència per a altres persones del municipi.
El projecte es dur a terme amb la col·laboració de diferents serveis municipals que treballen
de forma transversal, amb la voluntat de fomentar i reconèixer la diversitat , mitjançant
activitats que potenciïn la inclusió i la intergeneracionalitat. En aquest mateix sentit, la
realització del projecte serà en les diferents biblioteques de la ciutat per fer-lo extensible en
tot el territori.
El projecte consisteix en que una persona «relatora», de forma voluntària, expliqui algun
aspecte de la seva experiència vital que pugui servir a altres persones com a font de
coneixement, de superació personal o de contribució social.
Els relats, de les diferents persones, esdevindran els «Llibres Humans» que donen nom al
projecte

Ciutats Compassives
L’Ajuntament de Terrassa, la UIC Barcelona (Universitat Internacional de Catalunya) i la
Fundació Oncolliga, impulsen el projecte “Terrassa, Ciutat Compassiva. Terrassa al teu
costat”.
Un projecte que pretén sensibilitzar sobre el procés de final de vida i mort a través de tres
línies d’actuació:
1. Fer accions de sensibilització a través de conferències, jornades, cinefòrums, entre
d’altres.
2. Donar atenció a les persones que es troben en situació de malaltia avançada o final de
vida i a les seves famílies i cuidadors i cuidadores.
3. Fer formacions a professionals, voluntariat i ciutadania en general.
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El projecte compta amb un grup promotor d’entitats del territori que col·laboren directament
en la definició del pla d’activitats i/o en l’execució de les mateixes.
El proper dia 15.10.21 es durà a terme la roda de premsa que donarà el tret de sortida de
projecte. El dia 21.10.21 es realitzarà l’acte inaugural.
Aquest mateix dia 13 sessió s’ha realitzat una sessió prèvia a la seu d’Oncolliga, carrer
Salmeron, 100, a Terrassa.
El Llibre de la Vida (Taller virtual «Tornem al cole»)
El Sr. Jaume Sabaté es parla sobre el taller virtual que han desenvolupat i considera que ha
estat un èxit. Valora que es podria estendre a d’altres consells de gent gran, així com els
tallers presencials que han realitzat fins ara. També comenta que en aquests moments han
posat en marxa un taller a Can Palet sobre el comerços anteriors als 2000.

