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Noticies
El benestar i dignitat de les persones grans defineix la 9a assemblea del
Consell de la Gent Gran del Vallès Oriental, que va aplegar més de 50
persones
S’ha escollit la nova Comissió permanent per als propers 4 anys.
Dilluns, 22 de novembre de 2021

75 professionals de serveis d’atenció domiciliària es formen per detectar
i abordar maltractaments a persones grans
La formació dona eines per posar en alerta les treballadores.
Dimarts, 19 d'octubre de 2021

1 d'octubre, dia internacional de la Gent Gran
El Consell Consultiu de la Gent del Vallès Oriental Gran anima a les persones grans de la comarca
a participar-hi.
Divendres, 1 d'octubre de 2021

El Consell Comarcal, compromès amb les persones grans i amb la lluita
contra els maltractaments
Campanya PROU, per conscienciar sobre els maltractaments que pateixen les persones grans.
Dimarts, 15 de juny de 2021

Reunió de la Comissió Permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran
per valorar les accions d'enguany i planificar d'altres futures

La Comissió permanent es reuneix amb la presidenta i consellera de Polítiques Socials i d’Igualtat,
Roser Colomé.

Dimecres, 26 de maig de 2021

Melissa Troncoso: "Treballem per capacitar els professionals per
detectar i abordar situacions de maltractaments a la gent gran"
La tècnica de Gent Gran del Consell Comarcal, Melissa Troncoso, participa al programa Hangar de
VOTV.
Dimarts, 25 de maig de 2021

Més de 40 professionals del Vallès Oriental es formen per intervenir en
casos de maltractaments de persones grans
La formació, organitzada pel Consell Comarcal, busca abordar la problemàtica des d’una mirada
multi-disciplinar.
Dimecres, 12 de maig de 2021

L’acte post-congrés de la gent Gran del Vallès Oriental reuneix 40
persones, que han tractat sobre el futur de les polítiques públiques
destinades a la gent gran
Fins al 25 de juny hi ha a disposició una enquesta per a qui vulgui participar en la priorització
d’accions.
Dimecres, 21 d'abril de 2021

La gent gran del Vallès Oriental té una cita aquest dimecres en l’acte
postcongressual
Es debatrà el manifest aprovat al 8è congrés nacional i les accions que es faran arreu del territori.
Dilluns, 19 d'abril de 2021

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental aprofundeix en

el contingut de la Llei sobre igualtat de tracte i no discriminació
La sessió ha comptat amb la participació de la directora general d’Igualtat de la Generalitat de
Catalunya.
Dimecres, 7 d'abril de 2021

Dos membres del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental,
al Consell de la Gent Gran de Catalunya
Magda Bes com a vicepresidenta segona i Josep Torrecillas com a representant de la comarca.
Dimarts, 9 de febrer de 2021

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental es reivindica
amb un vídeo amb motiu del Dia Internacional de la Gent Gran
Els membres del Consell Consultiu reivindiquen la participació de la gent gran en la societat i
l’envelliment digne.
Dijous, 1 d'octubre de 2020

El Consell Comarcal s’ahereix a la campanya “Destapa-ho. Tu pots”
contra els maltractaments a les persones grans
Avui, 15 de juny, es commemora el Dia Mundial de la presa de consciència sobre l’abús i el
maltractament a les persones grans.
Dilluns, 15 de juny de 2020

El Consell Consultiu de la Gent gran mostra la seva preocupació per la
situació a les residències
Comunicat de la permanent del Consell Consultiu de la Gent Gran del Vallès Oriental.
Dimarts, 5 de maig de 2020

El Consell Consultiu de la Gent Gran posa sobre la taula la necessitat
d’un canvi de model d’atenció a persones grans

Han coincidit en què la situació d’emergència sanitària que estem vivint ha de ser un detonant per
crear una estructura sòlida en aquest àmbit.
Dijous, 30 d'abril de 2020

L’Oficina Comarcal de l’Habitatge comença a gestionar d’ofici els ajuts al
pagament de lloguer a persones grans
Una resolució de l’Agència d’Habitatge de Catalunya permet tramitar d’ofici a les administracions
els ajuts que havien quedat suspesos pel COVID 19.
Dimecres, 1 d'abril de 2020

El consells consultius de la gent gran del Vallès Oriental i la Selva
intercanvien experiències
Els representants vallesans han visitat el Consell Comarcal de la Selva, on han mantingut una
jornada de treball.
Divendres, 17 de gener de 2020

El Consell Comarcal presenta als professionals de l’Hospital de
Granollers la Guia per fer front als maltractaments de persones grans
La Guia ajuda als professionals en contacte amb persones grans detectar, avaluar i intervenir
davant de sospites d'abús o negligència.
Divendres, 13 de desembre de 2019

Professionals de Serveis socials i salut milloren el protocol en casos de
maltractament a gent gran
El Consell Comarcal coordina el grup de treball.
Dilluns, 18 de novembre de 2019

El Consell Comarcal es reuneix amb el Consell Consultiu de la Gent Gran

Planificant accions i noves formes de participació.
Dijous, 14 de novembre de 2019

El Vallès Oriental, present al 8è Congrès Nacional de la Gent Gran
Dotze delegats i delegades de la comarca participen en la jornada, celebrada a Món Sant Benet.
Dilluns, 28 d'octubre de 2019

