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Carrer Sant Ildefons, 8
08221 Terrassa
Tel. 93 788 33 33
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ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT
GRAN

Núm. de la sessió: 10/18
Data: 20 de juny de 2018
Horari: de 10 a 12 h
Lloc: Complex Els Telers

Hi assisteixen:
Presidenta

Eva Candela López

Vicepresident

Rafel Casals Cienfuegos-Jovellanos

Dolors Ribera Bosch

Representant d’Amic/amigues del Casal de la Gent Gran Anna Murià

Montserrat Carnicé Allepuz

Representant suplent de l’Associació de Gent Gran Terrassa Centre

Josep Monroig Vergés

Representant suplent de l’Associació de Gent Gran del Parc de Sant Jordi de
Terrassa

Montserrat Salvador Matosas

Representant titular de l’Associació de Gent Gran de La Maurina

Rafael Sahuquillo Zamora

Representant titular de l’Associació de Gent Gran Terrassa Can Roca

Alfonso Morales Herrerías

Representant titular de l’Associació de Gent Gran Terrassa Can Boada del Pi

Rosa Mª Ballús i Escudé

Representant titular de l’Associació Aula Gran de Terrassa, Aula d’extensió
universitària per a la Gent Gran
Representant titular de l’Associació de Gent Gran del Districte II

José Ruiz Rodriguez
Manuel Velasco Peula
Magda Aguilar Garcia

Regidora de Gent Gran

Representant suplent del Club de la Gent Gran de Sant Pere Nord
Representant titular del Club de Gent Gran del barri de Can Palet
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Josep Guinot Mauchan

Representant suplent del Club de Gent Gran del barri de Can Palet

Angel Oliva Guallar

Representant suplent del Club de Gent Gran dels barris de Ca N’Anglada, Grups
Montserrat i Torresana

Valentin Gonzalez Garrido

Representant titular del Club de Jubilados y Pensionistas de Can Parellada

Ramona Folch Casanova

Representant suplent del Club de Jubilados y Pensionistas de Can Parellada

Antonio Cazorla Molina

Representant titular del Club de Jubilats i Pensionistes Can Jofresa

Arturo Travesa Solsona

Representant titular de la Llar de la Gent Gran de les Fonts

Rosa Mª Vázquez Recasens

Representant titular del Club de Jubilats i Pensionistes Sant Llorenç

Rafael Casals Cienfuegos-Jovellanos Representant titular de la Federació de Centres i Associacions de Gent Gran
de Terrassa i Comarca – FACGG
Mercè Giol Camps

Representant suplent de la Fundació Privada President Torres Falguera

Cinta Jardí Torrents

Representant titular de Càritas de Terrassa

Isabel Zarza Gallego

Representant titular d’UGT

Ana María Zarza Gallego

Representant suplent d’UGT

Joan Grané Calvo

Representant titular de CCOO

Ramon Tuà Molinos

Representant suplent de Iai@flauta Terrassa

Manuel Tórtola Risueño

Representant suplent de Marea Pensionista de Terrassa

Pedro Domínguez

Representant suplent del Grup Municipal del PSC

Teresa Miron Sanz
Manuel Tórtola Risueño

Representant titular del Grup Municipal de Partit Demòcrata Català (PDeCAT)
Representant titular del Grup Municipal de TeC

Lluís Laboria Martorell

Representant titular del Grup Municipal de ERC i MES

Pompeyo Santiago Serna

Representant titular del Grup Municipal de C’s

També han assistit:
Alex Monfort

Director de Serveis de l’Àrea 3

Luís Berrios

Projectes i Programes Autonomia Personal i Dependència, Diputació de
Barcelona

Judit Abat

Empresa DEP Institut

S’han excusat d’assistir:
Pere Armengol Torné
Ascensión Simón Matarin

Club de la GG Districte IV
Representant titular de l’Associació de Gent Gran amb empenta de les Arenes
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Alfons Zaragoza Hernández

Moviment per unes pensions dignes (MPD)

Absents:
Vicenç Aunos Vidal

Associació Amics de la Gent Gran Districte V

Isidro Martínez Acuña

Representant titular del Grup Municipal de PP

Antonio Fernandez Serrano

Associació Gent Gran Aires Nuevos

Mª Dolors Codina Casas

Representant titular de Creu Roja Terrassa

Vicenç Boncompte

Representant titular del Grup Municipal de CUP

Desenvolupament de la sessió

A les 10 hores i 10 minuts obre la sessió la presidenta Sra. Eva Candela, regidora del
Servei de Promoció de la Gent Gran i dóna la benvinguda a totes les persones del
consell.

1-

Aprovació acta anterior

S’aprova l’acta de la sessió anterior.

2-

Procés d’avaluació Terrassa Ciutat Amiga de la Gent Gran

El Sr. Àlex Monfort presenta al Sr. Luís Berrios, de l’Àrea d'Atenció a les Persones de la
Diputació de Barcelona i a la Sra. Judit Abad de l’empresa Dep Institut que
col·laboraran amb l’ajuntament per fer l’avaluació del Projecte Terrassa Ciutat Amiga
de les Persones Grans.
El Sr. Luís Berrios dóna les gràcies per tenir la oportunitat de col·laborar en aquest
projecte i explica que actualment hi ha 500 ciutats a tot el mon integrades en la xarxa
Ciutats Amigues de la Gent Gran. Comenta que Terrassa és pionera en el procés
d’avaluació, tot seguit cedeix la paraula a la Sra. Judit Abad.
La Sra. Judit Abad contextualitza el projecte dins el paradigma de l’envelliment actiu de
l’OMS, passa un power point explicant tota la metodologia del procés i explica el perquè
s’avalua i com s’avaluarà. Comenta que els resultats esperats són per fer una ciutat
més amigable per les persones grans.
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Intervé la Sra. Isabel Zarza per dir que facilitarà un document elaborat per UGT, que
analitza les necessitats de les persones grans, perquè l’estudiïn per l’avaluació. Alhora
demana que se’ls tingui en compte per les entrevistes que s’han de fer durant el
procés.
El Sr. Àlex Monfort intervé per donar les gràcies a la Isabel i comentar-li que l’avaluació
de Ciutat Amiga vol donar pas al Pla Estratègic de la Gent Gran i que la documentació
que aporta la farà estudiar pel Pla Estratègic.
El Sr. Rafel Casals demana que es tingui en compte el grup de seguiment de Ciutat
Amiga i que se’ls informe bé de tot el que s’ha fet.
El Sr. Àlex Monfort li respon que s’estan fent els informes de les accions, que s’està
treballant amb els serveis, que la documentació els hi arribarà però que no es pot lliurar
perquè primer s’ha de fer arribar a l’OMS, però que la seva participació serà clau en el
procés d’entrevistes.
Pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz per comentar que s’estan fent molt plans, que fa poc el
van cridar pel Pla Estratègic i que troba que es repeteixen moltes accions.
El Sr. Àlex Monfort li respon que la seva participació és clau per establir les línies
polítiques del que s’ha de fer front les necessitats del es persones grans, que d’aquest
plans se sap l’amigabilitat de la ciutat, surt el Pla estratègic de futur i la taula de
Maltractament, accions molt importants per poder diagnosticar i planificar les línies de
treball futur.
Intervé el Sr. Manuel Tórtola per comentar que les prioritats de la vellesa són que hi
hagin més residències per a gent gran, a hores d’ara encara està pendent la de Sant
Pere Nord.
El Sr. Lluís Labòria demana que abans de passar l’enquesta es faci més publicitat del
projecte Ciutat Amiga, al que la Sra. Eva Candela li comenta que no és preguntarà
sobre el projecte sinó sobre les accions fetes.
Tot seguit es plantegen problemes que té la gent gran, pren la paraula la Sra. Magda
Aguilar per remarcar els problemes d’accessibilitat que tenen les persones grans tant
en els edificis com en els carrers, la Sra. Rosa Mª Ballús afegeix que no hi ha
municipals als carres que vetllin pel bon us de les vies públiques, com són les bicicletes
per les voreres. La Sra. Teresa Mirón comenta que hi ha molta manca de respecte i
sensibilització front les persones grans, especialment per part de les entitats bancàries.
El Sr. Àlex Monfort els hi comenta que en el Pla Estratègic es recolliran totes aquestes
queixes.
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Per acabar aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Luís Berrios explica que en tot moment
es mantindrà informats als tècnics i polítics del desenvolupament del procés d’avaluació
i que el grup de seguiment serà molt tingut en compte. Comenta que amb aquest
projecte d’avaluació es tanca una fase però en comença una de nova amb polítiques
per a persones grans. Parla de la discriminació per edatisme en que es troba la gent
gran i comenta que Terrassa ha fet campanyes de sensibilització molt interessants com
la de “Amb respecte Millor”, diu que Terrassa és una ciutat molt agosarada al fer
propostes i planificar una ciutat més amigable amb la gent gran i agraeix la participació
en els treballs de les direccions tècniques i de la regidora de gent gran.

3-

Avaluació Fira de la Gent Gran 2017

Els Sr. Rafel Casals explica que la Fira de la Gent Gran va anar molt bé, que estan
satisfets dels resultats obtinguts i que es van recollir 1.950€ entre les activitats del
Centre Cultural i el ball que es van donar a “El Rebost”.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz per demanar que es trenqui el tòpic que la
gent gran només fa la fira de festa i res més, sinó que també hi ha intervingut
residències i entitats que treballen pel benestar de les persones grans i que la fira s’ha
obert a totes aquestes circumstàncies que viu la gent gran.
Intervé el Sr. Alfonso Morales per demanar més publicitat de la fira a la TVT, i el Sr.
Manuel Tórtola per demanar una unitat de radio que retransmeti en directe des de la
fira, perquè pensen que se’ls hi dedica poc temps.
La Regidora comenta que intentarà millorar aquest tema i farà la proposta perquè es
llogui una unitat mòbil per poder retransmetre la fira per TVT. Que recolliran aquestes
millores per l’any vinent.
També surt el problema de so i de fred que té el recinte firal i es demana partida
pressupostaria per solucionar-ho, al que la regidora respon que poc a poc es van fent
millores.

4-

Resultats grup de treball sobre les pensions

El Sr. Rafel Casals llegeix les 5 preguntes que han decidit des del grup de treball per
les pensions enviar a tots el partits polítics i a proposta del Sr. Labòria tot el ple vota
afirmativament la proposta.
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La Sra. Eva Candela proposa enviar-les ella com a presidenta del consell a totes les
secretaries de tots els partits polítics municipals.

Els consellers demanen que es

responguin de manera ràpida.
Intervé el Sr. Manuel Tórtola per explicar que Marea Pensionista ha demanat a tots els
ajuntaments que rebutgin la proposta del Parlament Europeu de privatitzar les pensions
segons oferta de la banca, comenta que l’ajuntament de Terrassa ha aprovat en l’últim
ple la moció de rebuig.

5-

Projecte sobre Interseccionalitat a les polítiques públiques

El Sr. Àlex Monfort passa un power pont explicant el projecte de interseccionalitat en
les polítiques públiques que es fa a Terrassa “Igualtats Connectades” comentant la
implicació important del servei de gent gran. Projecte que hi ha amb subvenció de la
Unió Europea i amb el suport de la Universitat de Vic i l’empresa CEPS Projectes
Socials que acabarà amb un congrés europeu el mes de febrer de 2019.
Intervé el Sr. Rafel Casals per comentar que el projecte té uns cost de 191.000€.
Pren la paraula el Sr. Josep Guinot per comentar que té la sensació que estan
proliferen massa plans i que no s’acaben ni funcionen, proposa fer-ne menys i que
funcionin més. Tot seguit pren la paraula el Sr. Pepe Ruiz per demanar l’agilització dels
projectes perquè pensa que n’hi ha masses, no veu correcte el cost d’aquest projecte i
pensa que els tècnics ja han de saber d’aquest tema
Tant la regidora com el Sr. l’Àlex Monfort comenten que els plans funcionen i
s’implementen cadascun segons les seves circumstàncies: licitacions, contractes..la
immediatesa és molt difícil a l’administració però que els plans funcionen com per
exemple els dels autobusos de nit en que s’ha tingut en conte tots els eixos de
desigualtats.
El Sr. Àlex Monfort comenta que actualment s’estan portant a terme dos projectes molt
importants per la gent gran com és la Taula de Maltractament i el de Ciutat Amiga que
està acabant amb l’inici d’un altre que és el Pla Estratègic
Intervé el Sr. Manuel Tórtola, demana que se’ls faciliti més informació d’aquest
projecte. El Sr. Lluís Labòria demana que quan des de gent gran es demana alguna
cosa es vagi amb més de pressa ja que són persones grans i el temps importa.
Tot seguit pren la paraula el Sr. Pompeyo Santiago dient que aquest és un projecte de
sentit comú i no hi veu el sentit de fer-lo, al que la regidora li respon que ha estat
sol·licitat en consens amb tots els partits i que és necessari la participació dels experts
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per entendre que aquest és un projecte molt interessant i que aportarà una nova mirada
alhora de fer polítiques.

6-

Precs i preguntes

Enceta aquest punt de l’ordre del dia el Sr. Rafel Casals amb la petició que es faci
arribar a tots els consellers un estudi que ha fet sobre el paper que tenen la gent gran
en els centres cívics municipals, i que es posi el l’ordre del dia del proper consell tractar
aquest tema, al que la regidor li contesta que estan estudiant aquest tema.
També comenta el Sr. Casals que està preparant un resum sobre la Taula de
Maltractament per enviar a tots els consellers, i d’altre banda que la Federació ha
presentat una reclamació al Centre Cultural per l’accident que va tenir una senyora
gran el dia 16 d’abril i que l’assegurança del centre no respon com cal.
Tot seguit intervé el Sr. Pepe Ruiz per comentar que encara no tenen resposta oficial
de si tindran tallers als casals de la Generalitat. La Sra. Eva Candela li respon que ja
s’han fet les licitacions i pliques i creu que ja s’ha adjudicat el trimestre que ve.
Pren la paraula el Sr. Josep Guinot per dir que el Pacte de Toledo s’ha aturat perquè hi
faltava un partit polític i que això no ha de ser motiu perquè s’aturi un instrument tant
important per les persones grans pel que fa a les pensions.
Tot seguit la Sra. Magda Aguilar demana que es posi com a punt de l’ordre del dia que
la substitueixi un altre persona al Consell Municipal de Benestar Social.

També

comenta el greuge dels centres cívics municipals pel que fa als tallers respecte als
casals de la Generalitat ja que els tenen gratuïts, i ells els han de pagar.

No havent més intervencions la vicepresidenta primera aixeca la sessió, de la qual,
com a secretària, estenc aquesta acta.

La presidenta

La secretària
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