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Dinamització del Consell municipal de persones grans de l’Ajuntament d’Arenys 

de Mar 

Lloc de reunió 

Ajuntament d’Arenys de Mar 

Data i hora 

17/11/17 a les 11h 

Assistents  

Ajuntament d’Arenys de Mar   

 Laura Espinasa, tècnica de participació, gent gran i drets civils de l’Ajuntament 
 

Diputació de Barcelona i Col·lectiu Punt 6 

 Pilar Martínez, Diputació de Barcelona 
 Marta Fonseca ( empresa) 
 

Desenvolupament de la primera reunió  amb l’empresa, ajuntament i DIBA 

Producte del Catàleg 2017: “Participació i persones grans”. 

Síntesi de les conclusions de la reunió: 

1. El Consell es va formar al 2013 però cal millorar la seva dinamització. 

2. Plantegem una comissió permanent: 7 membres ( 4 homes i 3 dones). Aquests 
membres, son representants de les entitats de persones grans del municipi i altres que 
no participen a cap entitat. 

3. Proposem tres comissions de treball: projecte radars/La vila amb ulls de persona gran/ 
projectes intergeneracionals. 

4. Es detecta que la vocalia de gent gran i l’esplai tenen baixa participació al projecte. 

5. Per assegurar la participació a les comissions caldrà assegurar l’accessibilitat de l’espai 
de les reunions, per la paritat de gènere, i per l’horari ( acordem de 10 a 12h). 

6. Repecte a projectes intergeneracionals, l’empresa Col·lectiu Punt 6, comenta el del barri 
de la Marina de BCN, on hi ha l’associació de dones amb edats d’entre 18 a 85 anys. Fan 
activitats inergeneracionals. 

7. L’empresa realitzarà: diagnòstic-proposició. 
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-avaluació- elaborarà el document final. 

Acords: 

La tècnica de participació presentarà al regidor les propostes de treball de les 
comissions. Pactarà un calendari del pla de treball del Consell. 

La tècnica ens informarà de la conformitat del regidor i l’empresa preparà els continguts 
i la metodologia de les comissions. 

Quedem per contactar al mitjans del mes de gener del 2018. 

 

 


