ACTA REUNIÓ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter:

Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí

M otiu de la reunió:

Sessió mensual ordinària

Data:

1 de desembre del 2016

Hora:

9:30h a 12h

Lloc:

Carrer Prim, Sala de reunions de la 2ª planta.

Persones assistents:

Fina Núñez, Amàlia Jiménez, Amparo Aguilera,
Armand Estella, Neus Centaño, Neus Lozano,
Lorenzo Retuerto, Miguel Galofré, Mercè López,
Antonio Ávila, Carmen Ruiz, Jordi Canals,
Montserrat Serra, Francesc Almazán i Laura
Vera.
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ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda al Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí. Presentació del CCGG a les
noves persones interessades en formar part del consell.
2. Revisió i entrega del llistat de contactes del CCGG.
3. Revisió i redacció dels nous Estatuts del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
4. Entrega del calendari provisional de les reunions mensuals del CCGG.
5. Torn obert de paraules.
6. Proposta ordre del dia de la pròxima sessió.
7. Informació sobre les activitats del mes a Rubí.

DESENVOLUPAM ENT DE LA REUNIÓ:
A les 9.30 h es dóna la benvinguda als consellers i conselleres. Es fa una presentació de les
dues persones interessades en incorporar-se al Consell Consultiu de la Gent Gran. Aquestes
dues persones fan la seva presentació personal i exposen els motius pels quals han decidit
que volen representar al col·lectiu de la Gent Gran de Rubí.
Seguidament, es fa una explicació a aquestes dues persones que s’han incorporat al CCGG
de què és el consell, com funciona, com ens organitzem, etc. A més, s’obre un torn de
paraules en el qual s’exposen dubtes i propostes pel CCGG.
A continuació, es fa una revisió i entrega del llistat de contactes dels membres del Consell
Consultiu de la Gent Gran. Tanmateix, aprofitem per repartir informació sobre activitats que
es faran el mes de desembre a Rubí i comentar-les.
Una de les demandes que havien fet els consellers/es sessions enrere era poder tenir una
mica calendaritzades les sessions ordinàries. Per això, se’ls hi fa entrega d’un calendari
provisional amb les dates de les sessions i alguns temes a tractar d’importància.
Es va parlar de que a més de les sessions ordinàries es farien activitats extraordinàries. Es
proposa que seria interessant fer un curs de primers auxilis. Tothom valora positivament la
idea, per tant, es concreta que es parlarà amb Creu Roja per fer el curs.
La temàtica principal a treballar en aquesta sessió era la revisió i actualització del estatuts
que s’havien elaborat l’any 1996. Per tant, la major part de la sessió s’ha dedicat a concretar
que havia d’aparèixer als Estatuts. Finalment, vam elaborar una proposta de nous estatuts.
Es va acordar que es passaria a net i es tornaria a fer la revisió per concretar que tot estigués
correcte.
En acabar, es va obrir un torn de paraules en el qual es va comentar la necessitat de poder
limitar-se a les temàtiques proposades a l’ordre del dia de cada sessió perquè a vegades
s’acaba parlant d’altres temes i ens allunyem de l’assumpte principal a tractar.
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TANCAM ENT:
Per acabar la sessió, es parla de fer a finals de mes l’activitat intergeneracional de Nadal que
es fa amb els infants de l’escola Balmes. A la qual intercanvien contes, nadales, etc.
A més, també s’acorda que la temàtica principal a treballar a la sessió del mes de gener són
les propostes de millores de infraestructures i mobilitat.

PROPERA CONVOCATÒRIA:
La propera reunió tindrà lloc el proper 12 de gener, a les 9.30h. La ubicació de la sessió
serà a la sala de reunions a la 2ª planta al Carrer Prim .
PROPOSTA ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda al Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí.
2. Tractar propostes de millora d’infraestructures i mobilitat.
3. Donar resposta a la proposta de fer el curs de primers auxilis.
4. Realitzar conjuntament l’enquesta del Pla director de Cooperació i Solidaritat.
5. Revisar els nous estatuts redactats.
6. Torn obert de paraules.
7. Proposta ordre del dia de la pròxima sessió.
8. Informació sobre les activitats del mes a Rubí.
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