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  ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

 
Identificació de la reunió 

Número: 1/2016 
Caràcter: ORDINARI 
Data: 25 OCTUBRE 2016 
Hora: 10 H. 
Lloc: LLAR DE JUBILATS DE STA. TERESINA. 
 
Assisteixen:   
 

• Grup Municipal CiU, Sra. Marta Gispert en representació de la Sa. Joana 
Cervera. 

• Grup Municipal PSC, Sra. Dolors Arderiu. 
• Grup Municipal PP, Sr. Pau Pintó Tornè 
• Grup Municipal  C’s, Sr. Jose L.Osorio Fernandez en representació del Sr. 

Daniel Rubio Ruiz 
• Grup Municipal  ERC-Avancem, Srt. Josep M. Ribes Miras 
• Grup Municipal Comú de Lleida, Sra.Carmen Sambola Alvarado 
• Coordinadora de Jubilats, Sr. Josep Pueyo Ferrer 
•  Llar Municipal de Jubilats Democràcia, Sr. Ramón Aviles Ruiz i Sr. Victor 

Moncasi Puig. 
• Llar Municipal de Jubilats Bonaire, Sr. Roman Egozche Girones. 
• Llar Municipal de Jubilats de Bordeta, Sr. Joan Farrè i Sra. Maria Duocastella 

en representació de la sra. Amparo Del Arbol. 
• Llar Municipal de Jubilats de l’Ereta, Sr. Jordi Mayora Montoy. 
• Llar Municipal de Jubilats de Magraners, Sra. Belen Reche 
• .Llar Municipal de Jubilats de Santa Cecília, Sra. M. Carmen Modol Tarruella i  

Sr. Joan Vidal Mele 
• Llar Municipal de Jubilats de Santa Teresina, Sr. Jesus Casado Ruiz. 
• Llar Municipal de Jubilats El Pilar, Sr. Joan Mesull. 
• Esplai Balàfia, Sr.  Josep Torres Ges 
• Esplai Sant Anastasi, Sr. Octavi Perenya  
• Llar Municipal de Jubilats de Pardinyes, Sra. Ramona Salla en representació 

del Sr. Jacinto Pernia 
• Associació de jubilats Blocs Joan Carles-la Mercè, Sr. Josep Albella 
• Llar Municipal de Jubilats de Sucs, Sr. Julian Gavin 
• Llar de Mariola: Sra. Victoria Arroyo 
• Col.legi Oficial d’infermers i infermeres de Lleida, Sra. Lourdes Terès. 
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• Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social de Catalunya, Sra. Pilar Planella 
de Rubinat. 

• Fundació Catalunya-La Pedrera, Sra. Alba Aixalà. 
• FAVLL – Federació d’Assoc.Veïns de Lleida, Sr. Josep M Bergua Canelles. 
• FCVS: Sra Assumpta Costrafreda 
• Fundació La Caixa, Sra. Lourdes Baulies. 
• Càritas Diocesana de Lleida, Sra. Montserrat Bacardit i Sra. Sheila Beddar en 

representació de la sra. Veronica Teixidó. 
• Departament de Treball, Afers Socials  i Família de la Generalitat: Sra,. Regina 

Cairol 
• Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els 

Esports .Cultura, Sra. Ani Carbajosa. 
• Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els 

Esports .Educació, Sr. Francesc Jové. 
• Regidoria de les Polítiques a favor de la Creativitat, la Cultura, l’Educació i els 

Esports .Esports, Sr. Rafa Carpi 
• Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones, Sra.Luisa Conejos i Sra. 

Lourdes Zanuy en representació de la Sra. Marta Feixa  
• Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. Salut Pública , Sra. 

Mercè Tor. 
S’excusen: 

 
• Col·legi Oficial de Metges de la Província de Lleida, Sra. Ana Belen Vena. 
• Col.legi Oficial de Psicologia, Sr. Jaume L. Celma i Sr. Oscar Castan. 
• Col.legi de Periodistes, Sr. Rafa Gimena 
• Col.legi de Diplomats en Treball Social : Sra. Pilar Martinez 
• Creu Roja Lleida, Sra. Nùria Garriga i Sra. Ainhoa Bermudez.. 
•  Assoc. Familiars de malalts d’Alzheimer de Lleida, Sra. Elvira Asensio. 
• Llar Municipal de Jubilats de Raïmat, Sr. Jose Pinteño Dominguez 
• Llar Municipal de Jubilats de Rufea, Sra. Assumpció Hospital Pujol i Sra Maria 

Ribes Lapeña 
• Coordinadora de jubilats: Sr. Francesc Bademunt. 
• CCOO, Sr. Alejandro Martinez i Sr. Francesc Bademunt 
• UGT Lleida, Sra. Rosa Solé Gallart i Sr. Alejandro Llimós. 
• Servei Català de la salut, Sra. Marta Gabernet. 
• Instituto Nacional de la Seguridad Social, Sr,. Isidro Sala 
• FCVS: Sra,. Nuria Farre. 
• Vicerrectorat d’activitats culturals i projecció universitària UdL: Sr. Joan Biscarri 

i Sr. Marius Bernadó 
• Grup Municipal Esquerra- Republicana de Catalunya-Avancem : Sr. Carles 

Gausachs. 
• Grup Municipal PP : Sr. Sebastià Altisent. 
• Fundació Catalunya La Pedrera:  Sra. Conchita Herms. 
• Associació de Jubilats Blocs Joan Carles-.La Mercè: Sra. Rosa Senallè 
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• Llar Municipal de l’Ereta: Sra. Montse Ros 
• Llar Mariola: Sr. Francesc Terres. 
• Llar de Jubilats de Pardinyes: Sra. Lluïsa Alonso 
• Llar Sta. Teresina: Sr. Julli Sanjuan 
• Llar de Sucs: Sra. Marigel  Robles. 
•  

 
No assisteixen: 

• .Grup Municipal Crida per Lleida-CUP, Sra. Natividad Gonzalez Èlez i Sra. M. 
Dolors Gené Vilaplana. 

• Llar Municipal de Jubilats de Secà Sant Pere, Sra. Salomé Torruella i Núria 
Estanuy Arauz .  

• FAV: Sra. Marta Salla 
• INSS : Sr. Eduardo Ayala 
• Salut : Pilar Solà. 

 

 

Ordre del dia:   

1. Constitució del nou Consell Municipal de Gent Gran. 
2. Proposta de noves incorporacions al Consell.  
3. Adhesió a la xarxa de Cuitats Amigables de les persones grans de la OMS : que és 

la xarxa i que implica. 
4. Proposta de treball per dur a terme un Pla de Persones grans de la ciutat. 
5. Informacions diverses.  
6. Precs i preguntes. 
 

 
Desenvolupament de la reunió 

 
 

1. Benvinguda del President. 
 

El Sr. Alcalde saluda als assistents. 
Destaca la importància de la  població de persones grans a la ciutat i  
repassa algunes dades que ho corroboren: el total de població major de 65 anys, el  
nombre de socis a les llars.... 
També fa esmen dels recursos per a persones grans de la ciutat : el tele assistència, 
 el servei d’ajuda al domicili..... 
Parla de l’estudi “ Les persones grans a Lleida : benestar i qualitat de vida “ que ha  
elaborat la Càtedra d’Innovació Social de la Udl i en destaca especialment el grau de  
satisfacció de les persones grans de la ciutat, superior a la mitja europea.  
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Pel que fa a les principals dificultats que detecta l’estudi, es destaca les dificultats  
d’accessibilitat a determinats habitatges, la manca de places residencials, que cal  
seguir formant als cuidadors i treballant  per la detecció de situacions de risc d’exclusió  
i seguir potenciant l’envelliment saludable. 
 
Declara constituït el Consell i manifesta es volen proposar noves incorporacions al  
mateix.   
 

2. Proposta de noves incorporacions al Consell. 
 

El Sr. Alcalde passa la paraula a la secretaria del Consell que exposa les entitats a les 
que es vol convidar a incorporar-se al Consell, a proposta de la presidència i tal com 
estableix l’article 7é del  Reglament : “ A proposta del/de la President/a o d’un nombre 
mínim de cinc components del Consell amb veu i vot i per acceptació de la majoria 
absoluta dels membres del consell es podrà ampliar o bé reduir el nombre màxim 
d’entitats ciutadanes representades en el si del mateix.” 
 
Les entitats quer es volen incorporar son: 

- Ateneu Popular de Ponent. 
- Col·legi Oficial d’Educadors i Educadores Socials. 
- Grau sènior de la UdL. 

 
La proposta s’aprova. 
 

 
 
3. Adhesió a la xarxa de Cuitats Amigables de les persones grans de la OMS : 
que és la xarxa i que implica . 
 
El Sr. Alcalde dóna la paraula al Regidor de Polítiques per als Drets de les 
Persones, Sr. Xavier Rodamilans. 
Situa el context de l’envelliment amb l’augment de l’esperança de vida, que 
augmenta en 3 anys cada 10. 
Envellir no és un estat, sinó un procés.  Cal sensibilitzar-se de com utilitzar el 
nostre temps i tenir un rol actiu en la societat. 
 
Explica que el ple del mes de juny va aprovar l’adhesió a la xarxa de Ciutats 
Amigables de les Persones Grans que impulsa la OMS, que facilita la participació 
de les persones en l’opinió i en fer una ciutat amigable. 
 
La OMS estableix un procediment  a seguir per a les ciutats que es volen acollir a 
la xarxa . 
 
 
4. Proposta de treball per dur a terme un Pla de Persones grans de la ciutat. 

 



 

Regidoria de Polítiques per als Drets de les Persones. 
Àrea de Promoció de la Gent Gran i del Voluntariat . Rambla de Ferran, 13, 

planta baixa. 
Tf: 973 700 349. gentgran@paeria.es. 

5

El Sr. Regidor  passa la paraula a la secretaria del Consell, Pilar Planella, que 
explica que la metodologia que s’ha de seguir ja ve establerta en el protocol de 
Vancouver,  per tal que totes les ciutats utilitzin el mateix sistema de diagnosi, 
d’intervenció i avaluació. D’aquesta forma, es poden compartir experiències, 
coneixements i bones pràctiques. 
 
En aquesta metodologia, la participació de les persones grans és molt important i 
necessària i proposa de treballar amb un protocol d’investigació – acció basat en 
una metodologia qualitativa de participació mitjançant els grups focals. 
 
Explica els dos tipus de grups focals que es preveuen : un integrat per persones 
grans i l’altre per cuidadors no professionals i entitats i organitzacions prestadores 
de serveis. 
Pel que fa als grups de persones grans, explica la distribució segons edat i que es 
proposa que un nombre dels participants siguin derivats des dels CAP’s de Salut, 
ja que al tractar-se d’uns serveis generalistes, ens garanteixen las diversitat de 
perfils socials i econòmics que requereix el procés.  Han de ser grups que 
garanteixin la paritat i on hi participin persones amb autonomia i persones amb 
diferents graus de dependència.   
 
Pel que fa als grups  de cuidadors no professionals,  explica la tipologia de grups 
que es plantegen: de cuidadors no professionals, d’entitats prestadores  de 
serveis, de voluntaris i d’entitats de voluntariat, de tècnics municipals , 
comerciants/radars i un grup de membres del Consell. 
 
El mètode de treball seria el de problema-solució, de forma que de cada sessió en 
sortís no sols un diagnòstic sinó també una proposta de millora.   
 
Els eixos a treballar serien ( segons  l’esquema de Vic): 
 
- La ciutat on vivim. 
- La ciutat per relacionar-nos 
- La ciutat per ser. 

 
D’aquesta forma, s’abordarien els 8 eixos que contempla la OMS ( transport, espais a 
l’aire lliure i edificis, habitatge, serveis socials i de salut, xarxes socials  de suport, 
comunicació i informació, respecte i inclusió social i treball i participació ). 
 
Pel que fa al desenvolupament de les sessions, es plantegen 2 sessions de treball per 
grup de 1,30 hores- 2 com a màxim , amb una pausa de 10 minuts. 

 
Pel que fa al calendari del projecte, s’estableix el següent:  
 

- Setembre-octubre 2016: Treball intern dels tècnics municipals per definir el 
contingut de les sessions de treball i gestions per a la formació dels grups segons les 
característiques esmentades anteriorment. 
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- Des de la data del Consell fins a juny de 2017: sessions de treball amb tots 
els grups. 
  - Juliol-setembre 2017: Esborrany de document elaborat segons el diagnòstic i 
les propostes sorgides del treball amb els grups focals. 

- Octubre 2017: presentació del document al Consell Municipal. 
- Novembre 2017: previsió al pressupost 2018 de les despeses derivades del 

pla. 
 
A aquesta acta s’adjunta el document explicatiu del procés. 
 
La representant del Grup Municipal de CIU comenta que el projecte li sembla molt 
interesant, però pregunta si s’han contemplat d’altres tipus d’entitats ( culturals, 
gastronòmiques.,......) on també hi participa gent gran. 
La secretaria respon que la tipologia d’entitats que hi participen ja ve establerta pel 
protocol i la Sra. Lourdes Zanuy aclareix que el gruix principal del procés son les 
persones grans  i que les entitats son les que directament intervenen en aquest sector 
de població. La resta de grups focals, no son  necessàriament de gent gran. 
També pregunta si hi ha un calendari establert. Se li diu que si, que hi has un calendari 
molt general i que s’anirà concretant.  
 
La representant del Grup Municipal del PSC, comenta que els professionals municipals  
fam una gran tasca i el que proposen, ha estat molt estudiat i treballat, per tant, cal 
confiar en elles i complir la normativa. Felicita als tècnics municipals. 
 
La representant de la FCVS valora com a molt positiva la incorporació de l’Ateneu 
Popular de Ponent, al ser una entitat amb una llarga tradició . 
 
La representant de la Fundació la Caixa pregunta si s’ha pensat en incorporar a 
aquests grups focals, persones residents en centres de gent gran, donat que tindrien 
una visió molt interesant de com és i viuen la ciutat. 
La secretaria del Consell comenta que es tindrà en compte ja que la idea és que els 
grups focals de persones grans siguin el màxim  possible de diversos i que contemplin 
el màxim de perfils. Comenta que aquest perfil en concret podria ser un dels que 
derivarien els CAP’s de Salut. Agraeix aquesta aportació. 
 
S’aprova aquesta proposta de treball 

 
 

Donat que no hi ha més qüestions sobre aquest punt, el Sr. Alcalde anuncia el 5é punt: 
 
5. Informacions diverses.  

 
La secretaria explica que l’estudi “ Les persones grans a Lleida: benestar i qualitat de   
vida “ realitzat per la Càtedra d’Innovació Social de la UdL, va ser presentat el dia 6  
d’octubre al Saló de Plens per part del Sr. Alcalde i del Sr. Carles Alsinet, Director de  
la Càtedra. I que es troba penjat a la web de Benestar Social. 
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També informa que l’activitat de Tardes de Ball, fa enguany 25 anys de funcionament. 
A les bases del concurs, ja s’ha establert que els cartells facin referència a  
aquest aniversari. També explica que es vol fer algun acte commemoratiu que ja  
s’anirà informant. 
 
Exposa que hi ha un tema important quer no s’ha fet constar a l’ordre de dia,  
però que cal resoldre  i és el nomenament del representant del Consell al Consell de  
Benestar i Acció Social. Es proposa que aquesta representació l’ostenti la  
Coordinadora de jubilats. S’accepta la proposta. 
 
Sense més temes a tractar i sense cap altra intervenció, l’Alcalde dona per finalitzar el  
Consell, agraint a tothom la seva assistència i a la Junta de  la Llar el suport que ens  
han donat en l’organització de l’acte. 

 
 
 

 
 
 
ACORDS 

 
1- S’aprova la incorporació com a membres del Consell a les entitats proposades 

per la presidència. 
2- S’aprova la proposta de treball exposada. 
3- S’aprova nomenar com a representant del Consell Municipal de Gent Gran al 

Consell de benestar i Acció Social a la Coordinadora de Jubilats. 
 

 
Sense més temes a tractar finalitza la sessió a les 11,30 hores. 
 
 
 
Com a Secretari/a     El  President/a 
 

 
 

 
 
 
 
 
  


