ACTA REUNIÓ

IDENTIFICACIÓ DE LA SESSIÓ
Caràcter:

Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí

M otiu de la reunió:

Sessió plenària amb l’alcaldessa

Data:

30 de Setembre del 2016

Hora:

9:30h a 11h

Lloc:

Sala de plens (Ajuntament de Rubí)

Persones assistents:

Ana María Martínez
Marta García
Conselleres i conselleres: Jordi Canals, Fina
Núñez, Carmen Ruiz, Montserrat Serra, Neus
Lozano, Miquel Galofré, Armand Estella, Neus
Centaño, Mercè López i Lorenzo Retuerto.

1

ORDRE DEL DIA:
1. Benvinguda a càrrec de l’Alcaldessa.
2. Presentació del recull històric del Consell Consultiu durant els 20 anys de trajectòria i
explicació de les activitats realitzades aquest darrer any.
3. Exposició del consellers i conselleres de les seves valoracions sobre els 20 anys de
trajectòria.
4. Lliurament de la placa commemorativa del 20è aniversari.
5. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAM ENT DE LA REUNIÓ:
A les 10h l’Alcaldessa dóna la benvinguda als conselleres i conselleres. Durant l’acte, la
màxima responsable municipal ha subratllat la importància d’un òrgan “que va néixer amb la
pretensió de ser aquell espai que recordés a la resta de la ciutat que, quan dissenyes alguna
cosa o planifiques les polítiques que han de millorar la ciutat, la visió de la gent gran ha
d’estar també incorporada”. L’Alcaldessa ha agraït als consellers i conselleres la seva
dedicació a aquesta tasca, en aquest 20 anys de història del consell, i ha dedicat unes
emotives paraules de record a les persones que han assumit aquesta responsabilitat en
etapes anteriors.
Seguidament, es va realitzar la presentació del recull històric del que ha estat el CCGG al
llarg d’aquest 20 anys. Quan es va formar, com es va formar, les activitats que han anat
fent al llarg dels anys i el llistat d’activitats que s’han dut a terme l’any 2016.
Es presenta el conjunt d’activitats fetes aquest anys 2016:
Ø Visita a la mostra “Els murs de la vergonya”
Ø Visita de l’associació per a la prevenció i la promoció de la salut
Ø Coneixement de les darrers millores realitzades a la vida pública.
Ø Visita a l’exposició “Arxipèlags 45+3 cadires”
Ø Xerrada sobre alimentació saludable
Ø Visita a l’exposició “Festa major viva”
Ø Sessió participació sobre la reforma del Parc de Ca n’Oriol.
De la seva banda, els membres del consell han coincidit a destacar els beneficis d’aquesta
experiència. En nom seu, el president de l’òrgan, Armand Estella, ha posat de relleu la
felicitat que produeix “quan aconseguim alguna cosa per als veïns i veïnes”. Cadascun dels
consellers/es han pogut exposar la seva experiència com a conseller/a, que significa per a
ells/es dur a terme aquest treball, etc.
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TANCAM ENT:
Per tancar l’acte la senyora Alcaldessa, en reconeixement de la tasca que fa el Consell
Consultiu de la Gent Gran, lliura al president del Consell una placa commemorativa que
destaca la seva dedicació al benestar de les persones grans a la ciutat de Rubí. A més, tots
els conselleres i conselleres també han rebut com a record de l’efemèride una planta de la
Font del Ferro.
PROPERA CONVOCATÒRIA:
La propera reunió tindrà lloc el proper 3 de novem bre, a les 9.30h. La ubicació de la
sessió serà a la sala de reunions a la 2ª planta al Carrer Prim.
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