ACTA REUNIÓ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter:
M otiu de la reunió:

Consell Consultiu de la Gent Gran de
Sessió
Rubí mensual ordinària

Data:
Hora:
Lloc:
Persones assistents:

3 de Novembre del 2016
9:30h a 12h
Carrer Prim, Sala de reunions de la 2ª
Fina
Núñez, Amàlia Jiménez, Amparo
planta.
Aguilera, Armand Estella, Neus Centaño,
Neus Lozano, Lorenzo Retuerto, Miguel
Galofré, Mercè López, Antonio Ávila,
Carmen Ruiz, Jordi Canals i Montserrat
Serra.
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ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda i presentació del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí dins del
Servei de Ciutadania i Drets Civils.
2. Actualització dels Estatuts que regeixen el Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí
des de l’any 1996.
3. Estructuració d’un pla de treball del Consell Consultiu de la Gent Gran (objectius,
comissions de treball, etc.).
4. Presentació de les propostes que constitueixen el Pla de dinamització de la Gent Gran
de Rubí.
5. Valoració i avaluació de les activitats de la Setmana de la Gent Gran.
6. Proposta de dur a terme una valoració oberta a la població de les activitats de la
Setmana de la Gent Gran.
7. Torn obert de paraules.
8. 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. A més, per primer cop la
sessió ordinària mensual del CCGG es fa dins de l’àmbit de Ciutadania i Drets Civils. En
formar-se aquest nou àmbit es va valorar que el CCGG com a òrgan de participació havia de
situar-se a ciutadania i drets civils.
Seguidament es parla del fet que el CCGG es fa formar fa 20 anys i els seus estatuts en cap
moment s’han actualitzat. Si que sembla que cap a l’any 210 aproximadament es va tenir la
intenció de revisar-los i fer una actualització però finalment no es va fer. Per això, s’exposa la
idea de que els hi sembla poder revisar-lo entre tots i adaptar-lo de manera consensuada a
la realitat del moment. Als conselleres i conselleres els hi sembla bona idea, a més creuen
que es necessari perquè ni ells mateixos es regeixen pel que diuen els estatuts de l’any
1996.
Continuant amb el tema dels estatuts, es valora la necessitat d’establir un pla de treball que
quedi reflectit en aquesta nova versió.
Un mes enrere es va celebrar la primera Setmana de la Gent Gran, per aquest es fa una
valoració individual de les activitats que la van conformar i es posen en comú propostes i
comentaris sobre aquestes. Es clarifica que la segona setmana de la Gent Gran
s’organitzarà des de el CCGG amb el tot el recolzament professional. Fet que els motiva
molt. A més, també es planteja la proposta de poder fer una avaluació més oberta d’aquesta
setmana de la Gent Gran.
A més, els conselleres i conselleres reben informació sobre activitats a dur a terme aquest
mes a Rubí.
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Per acabar, es parla de la necessitat de començar a treballar per poder canviar realitats del
municipi com per exemple millores d’infraestructures, més facilitat per a la gent gran. En
aquest moment, es fa cinc cèntims del treball que s’està duent a terme per posar en marxa
el Pla de dinamització de la Gent Gran de Rubí. Se’ls hi explica que s’està treballant per
poder oferir de nous viatges, es parla de la intenció de crear un aula d’extensió universitària
al municipi, d’engegar el programa intergeneracioanal així com a d’altres activitats que la
ciutadania demandin o es detectin unes necessitats a satisfer. Aquesta iniciativa els hi
motiva molt.

TANCAM ENT:
Per finalitzar la sessió s’acorda que la temàtica principal a treballar a la sessió del mes de
desembre és la revisió i actualització dels estatuts que regeixen el Consell Consultiu de la
Gent Gran,
Tot i això, abans de la sessió ordinària mensual del mes de desembre, el dia 28 de novembre
hi ha una sessió participació per a l’elaboració del Pla Local de residus.

PROPERA CONVOCATÒRIA:
La propera reunió tindrà lloc el proper 28 de novem bre, a les 10h. La ubicació de la
sessió serà a la sala de reunions a la 2ª planta al Carrer Prim.

PROPOSTA ORDRE DEL DIA:
El principal objectiu de la sessió de participació del Pla Local de Residus és aportar accions
concretes a desenvolupar en l’horitzó 2017-2022 per tal d’acomplir els objectius previstos a
nivell de Catalunya. Per aquest fet, es fa una sessió participativa amb el representats del
col·lectiu de la Gent Gran de Rubí.
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