MESA DE LA GENT GRAN
- ESPAI DE DEBAT I REFLEXIÓ Davant la rellevància del col·lectiu de la Gent Gran en la societat actual, tant per
l’especificitat de les seves necessitats com per la voluntat explícita dels seus
representats en participar i desenvolupar un paper actiu en la vida de la ciutat, des
del Pla de la Gent Gran es considera convenient l’existència d’un espai de trobada i
reflexió de la gent gran de Vilanova i la Geltrú.
QUÈ ÉS LA MESA DE LA GENT GRAN ?
*

Un espai de participació de la gent gran on mitjançant trobades es pretén
gaudir d’un marc de reflexió i debat entre l’administració local i les diferents
entitats que representen el col·lectiu de la gent gran de la ciutat.

*

Un canal d’informació i comunicació de les iniciatives i dels assumptes
municipals que pugin ser del seu interès.

*

Un espai per discutir i aportar propostes interessants, i a la vegada oferir
resposta a consultes i inquietuds.

*

Esdevenir una fórmula àgil, directe i oberta on es pugui posar de manifest els
coneixements i l’experiència que en temes de ciutat tenen el col·lectiu de la
Gent Gran.

OBJECTIUS DE LA MESA DE LA GENT GRAN
* Esdevenir un marc de reunió per promoure la participació cívica de les entitats i
associacions relacionades amb la gent gran ubicades a la ciutat, en aspectes
que afectin especialment a aquest sector de la societat.
Objectius concrets:
*

Estimular i canalitzar la presència de les associacions de gent gran en
qüestions de la ciutat .

*

Facilitar informació de les actuacions municipals que interessin a aquest
col·lectiu potenciant les trobades amb diferents regidors/es de la Corporació.
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*

Promoure la participació democràtica de la gent gran.

*

Promoure accions que promocionin el benestar de la gent gran i potenciïn les
relacions intergeneracionals, en el marc de la necessària convivència
ciutadana.
Col·laboració entre les entitats representades i d’altres entitats públiques i

*

privades.
Promoure accions que revaloritzin la imatge de la vellesa sense caure en

*

estereotips.
Seguiment del desenvolupament de programes i actuacions relacionades en

*

l’àmbit de la gent gran que es realitzin a la ciutat.
QUI PARTICIPARÀ ?
- Composició de la Mesa:
*

Representació de la corporació:
- el/la regidor/a de Pla de la Gent Gran

*

-

Representants de les següents entitats de gent gran, dos en cada cas:
*

Aula d’Extensió Universitària

*

Associació Gent Gran de l’Esplai

*

Associació Compex

*

Associació de Gent Gran de la Mar

*

Casal d’Avis Club Jubilats Sant Jordi

*

Casal d’Avis Caixa del Penedès

*

Grup de Cant de Can Pahissa

*

Grup de Dones amb Memòria

*

Grup de Jubilats de Comissions Obreres

*

Grup de Jubilats UGT Anoia, Penedès i Garraf

*

Junta d’usuaris i usuàries de Can Pahissa

Altres representants d’entitats relacionades amb aquest col·lectiu
*

Un representant de l’Associació Amics de la Gent Gran

*

Un representant de Creu Roja

*

Un representant o resident de la Residència Casa d’Empara

*

Un representant o resident de l’Hospital Sant Antoni Abat
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Suport tècnic :

-

-

(1-2) tècniques de la regidoria del Pla de la Gent Gran de l’Ajuntament.

Responsabilitats dels representants :
*

Com a membres actius del teixit associatiu de la ciutat han d’adoptar el
compromís de traspassar tota la informació a la resta d’usuaris/usuàries de
les entitats a les quals pertanyen.

*

Caldria potenciar que els membres d’aquestes entitats siguin rotatius.

ON ENS TROBAREM ?
Es vol propiciar el coneixement dels equipaments de gent gran de la ciutat. Per la
qual cosa, es proposarà realitzar les trobades en cadascun dels diferents centres i
locals de les entitats, i així sempre hi haurà una entitat que actuarà com amfitriona .
COM FUNCIONARÀ LA MESA DE LA GENT GRAN ?
La dinàmica de treball s’instrumentarà mitjançant :
1.- Reunions preparatòries de treball: Consistiran en reunions preparatòries i
prèvies a la Mesa en les quals s’elaborarà l’ordre del dia. Se’n preveuen dues a
l’any.
2.- Mesa de la Gent Gran:

Es realitzarà dues vegades a l’any i estaran

emmarcades en la Primavera i Tardor Activa. En el cas de la Tardor Activa
coincidirà sempre amb la celebració del dia 1 d’octubre, Dia Internacional de la Gent
Gran.
DE QUÈ PARLAREM ?
Es tractaran temes d’interès del col·lectiu de la gent gran proposats per
representants de les entitats i/o el Pla de la Gent Gran.

Vilanova i la Geltrú, 23 de setembre de 2008.
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