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Acta reunió Mesa de la Gent Gran 

Data: 10 de gener de 2020 

Inici: 10 h 

Final: 11 h 

Lloc:  Casal Municipal de Gent Gran 

Assistents: August Rocafull i  Antonio Alba de l’Associació Gent Gran L’Esplai 
La Caixa; Josep Vivanco, Federació d’Associacions de Veïns; Manuel Sola, 
Unió Jubilats UGT; Christian Jousseaume, Grup de Jubilats CCOO; Antonia 
Tamayo, Fundació Amics de la Gent Gran; Albert Sanabra, Aula d’Extensió 
Universitària de la Gent Gran; Ramón Ferrer i Francesca Brugada, Associació 
Cal Pallissa; Antoni Jorquera i Carles Garcia, Compex; Pepa Gascón, Grup de 
dones amb Memòria; Domingo Arbalat i Blanca Sagols, Gent Gran de la Mar; 
Marife Molano, Iaioflautes i Marea Garraf; Griselda Castelló, cap Participació, 
Cooperació i Regidoria de la Gent Gran, Rosa Mansilla, tècnica de la Regidoria 
de la Gent Gran. 

S’ha excusat Nina Serrano, Consell Comarcal. 
 

Temes: 

S'explica que el motiu de la present convocatòria és la reflexió al voltant del 
format d’aquest espai de trobada. Què volem i com ens agradaria que 
funcionés la Mesa de Gent Gran? 

S’exposa que: 

- Per tal de saber la vostra opinió, us demanem que ompliu l’enquesta que 
us presentem, per saber què en penseu i que espereu de la Mesa de 
Gent Gran. 
 

- Es proposa una nova metodologia de treball:  
 
� Que en la mesura que sigui possible les persones representants 
empre els mateixos representants a les reunions. 
� Trobades mensuals que esdevinguin un espai on recollir 
demandes i prioritzar-les. S’acordaran temes de ciutat, temes d'interès 
general pel col·lectiu de la gent gran, que no queixes personals ni temes 
individuals.  Es convidarà a les persones tècniques i/o polítiques per tal 
que ens aportin informació sobre les temàtiques escollides que 
preocupin.  
� El dia que ens vinguin a desenvolupar el tema escollit serà una 
sessió  oberta a la resta de persones grans associades a les vostres 
entitats que estiguin interessades. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Regidoria de Gent Gran 

2 
 

� Que les persones grans puguin donar la seva opinió en processos 
quan se'ls demani des de departaments municipals. 
 

 

Torn de paraules es recullen els temes següents: 

- S’està d’acord amb aquesta nova metodologia, les persones grans volen 
estar actives i tenir veu. 

- Es proposa temes com: 
- Pla d’Actuació Municipal de Vilanova i la Geltrú (PAM)  
- Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social. Estudi de vulnerabilitat de 

Gent Gran. 
- Assembles de barri 
- Sanitat 
- Solitud de les persones grans 
- Ajuts Socials. Dependència 
- Canals de Comunicació 
- Projecte Ciutats Amigues de la Gent Gran 
- Pla de Pacificació Centre Vilanova i la Geltrú 

S’acorda: 

- Que les reunions de treball siguin el darrer dimecres de mes de 10 a 11h 
al Casal Municipal de la Gent Gran. Es proposa el dimecres 29 de gener. 

- Enviar per correu electrònic:  l’acta d’aquesta reunió, el format enquesta. 
- Caldrà que ens envieu com a màxim dos dies abans de la reunió temes 

per treballar i aquell dia prioritzarem. 
 

 


