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Participació del Consell Municipal de la 
Gent Gran en el procés de diagnosi del 
PEC 
 

CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

 

Fa gairebé un any, que des de la 

regidoria d’Educació, s’ha iniciat el 

procés del Projecte Educatiu de Ciutat 

(PEC), obert a tota la ciutadania de 

Girona. L’objectiu d’aquesta iniciativa és 

fer extensiva la importància de l’acció 

educativa més enllà de l’àmbit escolar, i 

per tant, s’ha volgut recollir les diferents 

aportacions dels ciutadans i ciutadanes 

de Girona. Una de les accions que 

s’han dut a terme són els grups de 

treball i en aquest procés, el Consell 

Municipal de la Gent Gran també hi va 

ser convocat. 

El grup de treball de gent gran es va reunir el 15 de maig de 2010 al centre cívic de Palau i com 

a participants van assistir-hi representants del Consell Municipal de la Gent Gran i els referents 

de l’oficina tècnica del PEC.  

S’ha elaborat un diagnòstic del que es va treballar a la reunió, relacionant els temes tractats i 

les respectives fortaleses i debilitats. Dels diferents temes, queda palès que el nostre sector 

està satisfet dels recursos informatius i de difusió, així com també es va ressaltar molt 

positivament els espais participatius ja existents. També es varen recollir un seguit de 

propostes elaborades i acordades col·lectivament pel grup de treball, fruit de les inquietuds 

detectades en el nostre col·lectiu. Es varen donar idees per a millorar l’intercanvi 

intergeneracional, els aspectes relacionats amb la cura del cos i de la ment, aprendre nous 

criteris per a la nova vida després dels 65 anys, promoure els clubs de lectura “entre 

iguals”,etc. 

Tota aquesta interessant diagnosi  la podem consultar al web de l’Ajuntament que adjuntem a 

continuació. 

http://www.girona-edu.cat/cat/grups_treball.php 

Des del Consell Municipal de la Gent Gran valorem molt positivament haver tingut l’oportunitat 

de participar en aquest grup de treball dins del marc del Projecte Educatiu de Ciutat, doncs 

considerem que aquest és un bon punt de partida per a seguir millorant la  nostra qualitat de 

vida i les nostres il·lusions.  


