MEMÒRIA D’ACTIVITATS 2010
Principals actuacions en totes les àrees de treball
XXVII ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA i EXTRAORDINÀRIA
El dijous 17 de juny, a la Seu d’Urgell, es va celebrar la XXVII Assemblea
General de la Fatec. Hi van assistit prop de 300 persones, arribades d’arreu de
Catalunya. La inauguració va començar amb el discurs del conseller de
Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs. Posteriorment, van parlar
l'alcalde de la Seu d'Urgell, Albert Batalla, i el nostre president, Mario Cugat.
Seguidament, l’Assemblea continuà desenvolupant tots els punts de l’ordre del
dia, d’acord amb l’acta aprovada. En finalitzar l'acte, la major part dels assistents
van fer un recorregut cultural per la vila, mentre els compromissaris van restar a la
sala per celebrar una Assemblea General Extraordinària, amb l’únic punt en
l'ordre del dia consistent en l'aprovació dels nous estatuts.
POBRESA I PENSIONS
Al 2010, la Taula del 3r Sector Social va organitzar i celebrar a Ciutat Meridiana
la xerrada Any Europeu de lluita contra la pobresa i l’exclusió social, i va tenir lloc
la cloenda de la campanya Donem el millor de nosaltres, amb la signatura del
document Compromís del 17 d’octubre, per part de les 29 federacions de la Taula.
Mario Cugat va signar-lo en nom de la FATEC. Va presidir l’acte el president de la
Generalitat de Catalunya, José Montilla,
Enric Ollé i Pere Ortiz van participar a les reunions mensuals del Grup de Treball
d’Inclusió Social i Pobresa de la Taula del 3r. Sector Social. Entre altres temes, es
va organitzar, amb motiu de l’Any Internacional de la Pobresa, les campanyes de
publicitat en tots els àmbits en què ha estat possible.
El 18,19 i 20 de novembre, invitant un membre de l’Associació de Pensionistes No
Contributius i un altre del Col·lectiu de Dones Vídues, es va participar en el 1r.
Congrés Estatal de Participació de Persones en Situació de Pobresa i Exclusió
Social, celebrat a Madrid.
V CICLE DE DEBATS FATEC-CSIC
La FATEC i la Residència d’Investigadors del Consell Superior d’Investigacions
Científiques han organitzat conjuntament el V Cicle de Debats, en el qual es
celebraren dues sessions molt importants sobre el Dret a viure la vida i mort
dignes i el Bloc testamentari, on tots aquests temes foren àmpliament debatuts
entre els assistents. En aquests debats, que s’ha pretès que fossin interactius,
han participat ponents de primer nivell i el nombre d’assistents fou molt important.
AVI/ÀVIA, APORTA’NS A L’ESCOLA EL TEU SABER
En aquest curs 2009-2010, per tal d'activar les relacions intergeneracionals, hem
posat en marxa aquest projecte, que està basat en la participació de la gent gran
en els programes escolars i es porta a terme a les escoles durant l'horari lectiu.
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L'objectiu més important és establir unes bones relacions mútues, entre l'alumnat
de diferents edats i la gent gran, i aprendre a viure junts. S'ha començat com a
experiència pilot al districte de Sant Martí, al CEIP Antoni Brusi i al CEIP Bogatell,
i als casals d'Olot, Besalú, Sant Climent Sescebes i Figueres, a escoles i instituts
d’aquestes contrades.
ACTIVITATS DE FORMACIÓ PERMANENT
En el marc de les moltes actuacions que fem per a l’autoformació permanent dels
membres de la Junta, voluntaris, col·laboradors i equip professional, s'han
realitzat dues trobades molt importants: 1) el 13 de setembre de 2010, ens va
parlar el Dr. Guillem López Casasnovas de la UPF i 2) el 15 de setembre de 2010,
vam escoltar el Dr. Josep Gallifa i Roca de la URL.
JORNADES A MONTSERRAT
Els membres de la Junta Directiva, els dels grups de treball, voluntaris i
col·laboradors de l’equip professional vam anar a Montserrat per participar en
unes jornades de treball, amb la finalitat de posar en comú totes les activitats i els
objectius que es portaran a terme des de cada grup participatiu, durant aquest
nou curs. Hem de destacar la conferència de Jordi Roglà, director de Càritas de
Barcelona.
LA SOCIETAT CIVIL A LES NACIONS UNIDES
Vam assistir a la presentació de la guia La societat civil a les Nacions Unides, al
Palau de la Generalitat de Catalunya, sota la presidència del vicepresident del
Govern.
SALUT DEL SEGLE XXI
Artur Sans i Pena assistí, en representació de la Fatec, a la conferència La salut
del segle XXI: com combatre l'envelliment cerebral, del professor i neurocientífic
Shlomo Breznitz, de COGNIFIT Internacional, i l'economista Álvaro Fernández
Ibáñez, de SHARPBRAINS (EUA), organitzada per la Fundació Edat & Vida.
PLA INTEGRAL PER A LA PROMOCIÓ DE LA SALUT MITJANÇANT
L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ALIMENTACIÓ SALUDABLE
El PAAS es va posar en marxa, amb un document inicial, l'any 2004. Analitzades
les accions i promocions dutes a terme fins al moment, es tractava de fer una
nova priorització per al període 2010-2012. La reunió, realitzada a la Subdirecció
de Promoció de la Salut, es va organitzar per grups de treball, d'acord amb els
quatre àmbits en què es mou i actua el PAAS.

La FATEC RECICLA I FORMA EN RCP BÀSICA
Amb la col·laboració de la Dra. Pilar Sierra (Fundació Puigvert), experta en
formació i reanimació del CCR (Consell Català de Ressuscitació), el Dr. Eduardo
Rojas (FATEC), com a instructor del curs de suport vital bàsic (SVB), i l’aportació
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del material didàctic pel laboratori GlaxoSmithKline (GSK), va ser possible la
realització d’aquesta jornada a la nostra seu.
L’objectiu del curs és aprendre a diagnosticar una parada cardiorespiratòria,
adquirir els coneixements teòrics i les habilitats necessàries (ventilació,
reanimació cardíaca, utilització del desfibril·lador DEA) per actuar davant
aquestes situacions i les maniobres de recuperació durant un ofegament,
ennuegament o la mobilització del casc en els accidents de moto, mentre arriben
els serveis d’emergències.
SALUT I SEGURETAT
S’han realitzat 39 activitats diverses sobre temes de seguretat personal, salut,
dieta, participació en jornades externes de formació, visites i reunions de treball.
Montserrat Sarri, Mario Cugat i Enrique Peidró visitaren en el complex central del
Cos de Mossos d'Esquadra de Sabadell els responsables de la Unitat Central de
Proximitat i Atenció al Ciutadà: sergent Carmona, caporal Moreno i l’agent de Paz,
per parlar dels maltractaments a les persones grans, especialment de l’econòmic i
els altres que es produeixen al domicili i que són de difícil detecció i gestió. Com a
conseqüència d’això, ens visitaren el sergent Carmona i l’agent de Paz, que foren
rebuts per la vicepresidenta Montserrat Sarri i altres membres de la Junta
Directiva. Es va tractar de fer sessions conjuntes Fatec-Mossos als casals sobre
mesures de prevenció i seguretat, maltractaments i gestió de la salut.
CONVENI AMB L’INSTITUT DE L’ENVELLIMENT
El Dr. Antoni Salvà, en nom de l’Institut de l’Envelliment de la UAB i M. Cugat, en
nom de la FATEC, varen signar un conveni de col·laboració entre ambdues
entitats, pel qual es realitzaran activitats i programes per afavorir la millor vida i
l’envelliment saludable de les persones grans.
ACTIVITATS GENERALS
S’han celebrat 11 reunions de la Comissió Permanent i 3 de la Junta Directiva.
S’han rebut o realitzat 32 entrevistes amb persones i institucions diverses, 49
jornades, debats i conferències, i s’han realitzat 18 cursos i sessions formatives
diverses a persones grans
ALIMENTACIÓ SALUDABLE
Al juliol, va tenir lloc la presentació del llibre Informació i consells per promoure
l'alimentació saludable en persones grans, a l’Institut d'Estudis Catalans. Com a
representació de la FATEC, hi van assistir Mario Cugat i Dolors Abella. La
presentació de l'acte la va fer Imma Playà, gerent de la Fundació Agrupació
Mútua, i el Dr. Miquel Vilardell, president del Col·legi de Metges de Barcelona. La
conferència la va fer el Dr. Antoni Salvà i Casanovas, director de l'Institut de
l'Envelliment i coautor del llibre.
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ENVELLIMENT AMB LES NOVES TECNOLOGIES
Durant el dies 13 i 14 de setembre de 2010, es va celebrar a les aules de la Casa
de la Convalescència, de l’hospital de Sant Pau, la conferència participativa
internacional organitzada per la UAB: AGEING WITH TECHNOLOGIES, a
participative conference on care in Europe que s’emmarcava dintre de les accions
per donar a conèixer el projecte de recerca per a la utilització de la
teleassistència, dintre del programa 2007-2013 de la Comissió Europea Seventh
Framework Programme, EC FP7.
NOU REGIONALISME EUROPEU
Artur Sans i Pena, president de l'Àrea de Relacions Internacionals, va assistir al
seminari internacional El nou regionalisme europeu, una via per promoure la
democràcia i el desenvolupament socioeconòmic, organitzat per la Fundació
CATDEM, l’European Liberal Forum i el Centre Jean Gol, amb la participació de
ponents de Bèlgica, Alemanya, Ístria (Croàcia), de FOCIR, catedràtics de la UPF,
del Partit Liberal Demòcrata Europeu i de la CATDEM.
ACTIVITATS DEL GABINET D’ESTUDIS
Durant l’any 2010, el Gabinet d’Estudis ha continuat en la seva tasca principal de
gestió de la Llei de la dependència, amb la recepció de reclamacions de
particulars i contactes diversos amb PRODEP, fent cada mes un resum de l’estat
de les lleis comparatives de 5 comunitats autònomes, que s’envia a tots els
membres de la Junta Directiva i a d’altres entitats.
Ha estat docent dels cursos per a cuidadors familiars de malalts dependents
celebrats a Badia del Vallès, Barcelona i Santa Margarida i els Monjos, i ha
coordinat els de Rubí i Sant Quirze del Vallès.
Finalment, com a responsable del Gabinet d’Estudis, ha tramitat diversos temes
consultats per a particulars, gestió de la Biblioteca, direcció de la Xarxa
Intergeneracional, la gestió de la qual, és a càrrec d’un altre membre del Gabinet i
ha redactat informes diversos col·laborant en la revisió i observacions d’altres.
CONSELL DE L’ASSOCIACIONISME I EL VOLUNTARIAT
Artur Sans assistí, com a membre, a la trobada d’àmbit internacional del Consell
de l'Associacionisme i del Voluntariat de Catalunya (CAVC). Va ser present a la
reunió per a la designació d'un representant d'entitats de voluntariat amb
representació internacional pel CAVC, on resultà designada Mònica Sabata,
presidenta del FOCIR.
VISITA AL PRESIDENT DE LA GENERALITAT
José Montilla, president de la Generalitat, ha rebut el nostre president Mario Cugat
i els vicepresidents Montserrat Sarri i Jaume Jané. Durant una hora, li han explicat
què és la Fatec, què s’hi fa, quines activitats actuals hi ha i les previstes per al
futur, quins objectius té, quines idees aporta la Federació, etc.
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DIADA DE SANT JORDI 2010
A la diada, invitats pel president de la Generalitat, Mario Cugat i Ramon Tubella
van assistir a la recepció que es celebra cada any al Palau de Pedralbes. En
aquesta trobada, van contactar amb els representants de diferents partits polítics i
grups parlamentaris.
EN DEFENSA DE L’ESTATUT
La Fatec ha rebut una carta del president de la Generalitat, José Montilla, en
referència al procés que segueix el Tribunal Constitucional per decidir sobre els
recursos contra aquesta Llei del Parlament de Catalunya. Hem respost la carta
afirmant que ens hi refermem i encoratgem tothom a continuar en la defensa de la
nació catalana i de l’Estatut aprovat en un referèndum.
COMPAREIXENÇA AL PACTE DE TOLEDO
Al Congrés de Diputats, davant la Comissió no Permanent per al Seguiment i
l’Avaluació dels acords del Pacte de Toledo, el nostre president presentà el
posicionament de la Federació sobre el tema de les pensions i les possibles
modificacions del sistema, amb una convocatòria prèvia demanada per diversos
grups parlamentaris. Després, intervingueren els representants dels grups
parlamentaris perquè la Fatec aclarís determinats aspectes de la seva postura.
SERVEI CATALÀ DE TRÀNSIT
El passat dimecres 15 de setembre 2010, al Foyer del Gran Teatre del Liceu, el
Servei Català de Trànsit (SCT) va commemorar el desè aniversari de la plena
assumpció de competències i el seu desplegament, com a òrgan gestor i
regulador de trànsit. La FATEC hi va estar convidada i hi van assistir Mario Cugat
i Josep M. Abella.
TROBADA PREELECTORAL 2010
El dia 22 d'octubre, al Vapor Vell de Sants, vam celebrar una trobada preelectoral
amb els principals grups polítics que es presenten a les properes eleccions a la
Generalitat de Catalunya. Van assistir-hi Pere Bosch (ERC), Joan Recasens
(UDC), Consol Prados (PSC), Josep Lluís Cleries (CDC) i Laura Massana (ICV).
El nostre president va presentar un document sobre la necessitat de preparar el
país per rebre el gran increment de persones grans que van arribant. A
continuació, intervingueren cadascun dels politics.
PRESENTACIÓ DE LA XECAT A LA GENERALITAT
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, acompanyat
del secretari d'Acció Ciutadana, Josep M. Civis, va presentar la Xarxa
d'Equipaments Cívics de Catalunya, la XeCat, per a la construcció d’una xarxa
cívica d’àmbit català al Palau de Pebralbes. Per part de la FATEC, hi havia una
bona representació, que va ser testimoni de l’agraïment per part de l'Administració
a la feina endegada per nosaltres en aquest projecte. Representants de més de
50 entitats van assistir a l’acte.
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LA FATEC SIGNA EL CONVENI AMB LA XECAT
El conseller de Governació i Administracions Públiques, Jordi Ausàs, va signar
amb el nostre president, Mario Cugat, el conveni d’adhesió a la XeCat. La
signatura va tenir lloc al Parlament de Catalunya i la va presidir el president Ernest
Benach. També hi van assistir representants de més d’una cinquantena d’entitats
membres de la FATEC i va comptar amb la participació del secretari d’Acció
Ciutadana, Josep M. Civís, i el vicepresident de la Federació d’Ateneus de
Catalunya, Salvador Casals.
FATEC + PLUS VIDA
El dia 21 d'octubre, es va celebrar a la nostra seu la reunió de seguiment del
programa Fatec + plusVida, on es va decidir endegar un programa de fisioteràpia
per a la gent gran, fer un curs de monitors a les comarques de Lleida i
promocionar el Dia Internacional de l’Activitat Física, entre d'altres accions.
MARCA CATALUNYA
Artur Sans i Pena, president de l'Àrea de Relacions Internacionals, va assistir a la
sessió organitzada per la FOCIR, per a l’establiment de la marca Catalunya i
perquè sigui l'expressió exterior del país, representant els valors democràtics i de
responsabilitat de la seva gent, el seu sentiment internacional i del fort entramat
de les associacions de la societat civil.
ASSEMBLEA DE LA FOCIR
Artur Sans, president de l'Àrea de Relacions Internacionals, va assistir a
l’Assemblea General Ordinària de la Federació d'Organitzacions Catalanes
Internacionalment Reconegudes (FOCIR). En aquesta assemblea, a part dels
temes de caràcter estatutari, va tenir lloc la votació per a la ratificació de la
proposta d'adhesió de la FATEC, com a membre de ple dret, que hi havia estat
convidada i havia estat present en diverses de les seves jornades tècniques. En
aquesta Assemblea, la FATEC va ser acceptada com a soci.
ENTREVISTA A L’AJUNTAMENT DE L’HOSPITALET DE LLOBREGAT
Mario Cugat, Jaume Jané i Enric Ollé van ser rebuts a l'Ajuntament de l'Hospitalet
de Llobregat per l’alcaldessa, Núria Marín, i per la regidora de Serveis Socials, M.
Dolors Fernández. Es tractaren temes importants relacionats amb les activitats i
propostes que podem fer als casals de l’Hospitalet i altres assumptes sempre
relacionats amb les persones grans i la societat en general. En l'entrevista
s'acordà que es realitzarien trobades de treball amb la regidora de Serveis Socials
i amb el regidor de Participació, Alfons Bonals.
DIA DE LA GENT GRAN 2010
El dia 1 d’octubre de 2010, vam celebrar aquest Dia amb una trobada a Platja
d’Aro, organitzada per l’agrupació territorial del Gironès, a la qual van assistir 762
persones, en un dinar de germanor. Per part nostra, hi van assistir Mario Cugat i
el Josep M. Abella, i Joan Gratacós, president de les comarques gironines.
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DIA DE LA DONA A CANTALLOPS
Per celebrar el Dia de la Dona, a Cantallops es reuniren en un dinar 725 persones
grans de les comarques gironines, dels casals federats a la FATEC. Hi van ser
presents els alcaldes de La Jonquera, Cantallops i San Climent Sescebes; la
directora dels Serveis Territorials a Girona del Dpt. de Governació, Mireia Mata; el
president de la Fatec, Mario Cugat; la vicepresidenta, Montserrat Sarri, i el
president de la Fatec a les comarques gironines, Joan Gratacós. A les postres,
intervingueren J. Gratacós, M. Mata i la cloenda de l’acte la féu M. Sarri.
INAUGURACIÓ A SANT JOAN DE LES ABADESSES
A l'antiga casa natal del músic Jaume Nunó, exiliat a Mèxic i autor de la música
del seu himne nacional, es va inaugurar el Centre Cívic El Palmàs. El casal de
jubilats de la vila es trasllada a aquest centre modern i perfectament equipat que
ha estat renovat i adaptat per l'Ajuntament.
L'acte d'inauguració fou presidit pel president de la Generalitat, l'alcalde,
l’ambaixador de Mèxic a Espanya, la cònsol a Barcelona, la consellera de Salut i
altres personalitats. El president de la Fatec va fer entrega a l'alcalde d'una placa
recordatori del trasllat del casal de jubilats i de la inauguració del nou. Després hi
hagué una visita al centre i un dinar amb les autoritats, al qual assistiren M. Cugat
i J. M. Abella.
SALÓ AVANTE 2010
A la Fira de l'Hospitalet de Llobregat, es va inaugurar el II Saló AVANTE, dedicat a
les tecnologies i prestacions de les persones amb dependència i discapacitat. La
inauguració la va fer la consellera d'Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila, i
en nom de la Fatec i com a membre del Comitè Organitzador del Saló fou present
el president Mario Cugat, acompanyat de Ramon Tubella.
REUNIÓ AMB LA FISCAL PROVINCIAL EN CAP DE BARCELONA
Montserrat Sarri, Mario Cugat i Enric Peidró van visitar el fiscal en cap provincial
de Barcelona, Martín Rodríguez Sol, a la Ciutat de la Justícia. Se li varen plantejar
temes diversos sobre els maltractes a les persones grans, en especial els que es
produeixen al domicili.
El dia 1 d’octubre, Mario Cugat i Enrique Peidró van ser rebuts a la seu de la
Fiscalia General de l’Estat, a Madrid, pel fiscal de la Sala 1 Civil, del Tribunal
Suprem, Carlos Ganzenmüller, i pel fiscal de Sala delegat per a la defensa i
protecció dels drets de les persones grans, Jorge Sena, per proposar-li una
modificació de determinats articles del Codi Penal en la prevenció dels
maltractaments.
AGRUPACIÓ TERRITORIAL DEL BARCELONÈS
Entre les moltes activitats, cal destacar que l’equip de 9 persones s’ha dedicat a
visitar els 130 casals i agrupacions de gent gran que hi ha en el seu territori. Les
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relacions entre la FATEC i els seus delegats de zona han sigut molt fluïdes,
principalment amb les directives dels casals visitats. S’han promogut i actualitzat
les dades dels casals, tant els municipals com els de la Generalitat, els de la
Caixa i els particulars.
L’equip de Barcelona ha col·laborat en la promoció de la Xarxa Nat, en el projecte
de relacions intergeneracionals i ha assistit a les reunions que es fan per a la gent
gran, a cada districte de Barcelona. Hi ha també, molt bona relació amb
l’Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat, que ens considera una entitat amb molt
bones referències. Un any més, s’han fet el Concurs de Pessebres i la Trobada de
Puntaries.
RELACIONS INSTITUCIONALS
Es prossegueix la interlocució amb tots els partits i els seus respectius grups
parlamentaris. El dia 5 de juliol de 2010, es va aprovar un manifest respecte a la
sentència promulgada pel Tribunal Constitucional sobre l’Estatut de Catalunya i
s’acordà fer públic el seu contingut. Es va debatre i s’acordà un text de propostes
per a tots els partits polítics, prèvies a la campanya electoral per al Parlament de
Catalunya, que es va fer arribar als seus màxims dirigents.
FÒRUM D’ENTITATS USUÀRIES DE L’AUDIOVISUAL DEL CAC
Prosseguim l’activa participació en els grups de treball del Fòrum sobre formes de
discriminacions en els mitjans de comunicació audiovisual i sobre el dret de
participació i d’accés de les entitats i organitzacions més representatives als
mitjans audiovisuals públics. La FATEC ha assistit i ha participat en els plenaris
convocats per aquest organisme. Durant aquest període, s’han aprovat els
documents La publicitat en l’entorn familiar: activitats per a debat i Les formes de
discriminació per motius d’orientació sexual i d’identitat de gènere en els mitjans
de comunicació audiovisual. Recomanacions.
MITJANS DE COMUNICACIÓ I PORTAVEU DE LA FATEC
Al llarg del 2010, hem participat a diferents programes a: Ràdio 4, RAC1,
Catalunya Ràdio, Canal Català de TV, 25 TV i també hem col·laborat amb El
Periódico, Europa Press, diari Ara i altres mitjans. El nostre portaveu ha adreçat
temes i documents a diversos mitjans i, en tot moment, ha estat la veu oficial de la
Federació.
Al maig de 2010, es va participar al 1r. Parlament Metropolità, que organitza el
diari 20 Minutos, davant dels alcaldes de l’Àrea Metropolitana i presentant-hi una
demanda perquè millori la vida de la gent gran.
Durant el 2010, hem tingut la responsabilitat de produir textos i participar en 34
emissions del programa Gent gran la veu de l’experiència, a Ràdio Estel; la relació
dels temes emesos es troben a la nostra web.
PLATAFORMA EUROPEA AGE
En el passat mes de maig, la FATEC ha estat acceptada com a membre d’AGE,
que és la plataforma europea de les persones grans que està sota els auspicis de
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la Comissió Europea; per tant, és la corretja de transmissió de les politiques,
projectes i estudis de la Unió Europea. La FATEC ja ha participat amb l’esborrany
de la carta europea dels drets i deures de la gent gran, com a resultat del projecte
Daphne III, i a més s’ha ocupar de traduït al català i al castellà aquest document.
Artur Sans va assistir al Parlament Europeu, el 17 de novembre, en nom de la
FATEC per desenvolupar el tema Com pot enfocar la UE els maltractaments i
assegurar la qualitat de l’atenció a la gent gran en tota la UE?
CASALS CATALANS ARREU DEL MÓN
Darrerament, hem estat potenciant els contactes amb tots els casals catalans
d’arreu del món, a l’efecte de poder intercanviar informació, opinions, comentaris
del que hi fan i el que fem nosaltres. Hem contactat amb més d’un centenar de
casals, a 35 països diferents, i hem rebut respostes de molts d’ells, on ens
expliquen les seves activitats i agraint-nos poder rebre informacions nostres. Entre
d’altres, hem rebut resposta de casals tan llunyans com els del Japó, Austràlia,
Cuba, el Canadà, l’Argentina o Mèxic.
ACTIVITATS A LA FIAPA
El passat mes de desembre, es va celebrar a Paris el Consell d’Administració i
l’Assemblea General de la FIAPA. Hi va assistir per part de la FATEC, Josep
Carné, on es van debatre el projectes de futur de l’entitat i hi va haver el
nombrament del nou Bureau Executif.
SI. SCREN (Social Interaction Screen)
Al mes d’octubre, es va posar en marxa a Munic el projecte SI. SCREEN, en el
qual la FATEC hi participa. Com a objectiu té crear una nova eina d’interacció
social, que permeti a les persones grans estar en contacte amb la família, els
amics, els veïns i altres persones del seu entorn, i que els ajudi a desenvolupar
activitats socials, per millorar l’atenció de la seva salut i obtenir informació en
general, sobre els temes d’interès, sense que es moguin de casa.
Participen en el projecte 10 entitats i empreses de 5 països. La tasca que ha de
desenvolupar la FATEC és determinar les necessitats dels futurs usuaris i després
analitzar i provar els prototipus que es vagin materialitzant.
DEPARTAMENT D’IMATGE I COMUNICACIÓ
Revista TARDOR
Se n’han imprès 2 números: el 22 i el 23. Desgraciadament, no tenim finançament
per tal de treure’n més.
Materials impresos
Hem editat un nou llibret informatiu, amb les principals activitats que hem
desenvolupat; hem fet noves edicions dels llibres de promoció de l’activitat física i
hem dissenyat i editat diversos dossiers de publicitat.
Fatec.cat
La pàgina corporativa ha consolidat el seu funcionament, superant els 100
articles. S’hi ha afegit una intranet privada, amb fòrums per realitzar reunions
virtuals, i s’hi ha habilitat la possibilitat que els continguts siguin traduïts
automàticament a 30 idiomes diferents.
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Gentgran.org
El portal de la gent gran, després del trasllat dels continguts interns de l’entitat cap
a la nova web Fatec.cat, hem completat la remodelació de gentgran.org:
-

L’estètica s’ha canviat per una altra de més moderna i pràctica.
L’hem adaptat a l’actual web participativa (web 2.0), de manera que els
continguts ja no depenen únicament dels gestors de la pàgina, sinó que els
lectors poden enviar-hi notícies, comentaris, etc. Així volem crear una
comunitat cohesionada de persones grans actives arreu de Catalunya.
- El portal ja és disponible en 52 idiomes diferents d’arreu del món.
- Els continguts ara es poden cercar de manera avançada, mitjançant
paraules, i generen automàticament informes adaptats a les necessitats de
cada usuari.
Butlletí digital
Hem superat àmpliament la trentena de butlletins digitals enviats, íntimament
lligats als continguts del nostre portal gentgran.org. L’estem enviant a unes 600
adreces de correu de tot Catalunya i superarem les 1.000 durant el 2011.
Disc de presentació
Hem remodelat el CD de presentació de l’entitat, per tal de donar-li més
importància a l’apartat de documents i fer-ne més senzilla la navegació.
Hem instal·lat diversos ordinadors, hem preparat adreces de correu
personalitzades i sistemes de videoconferències, i s’ha continuat amb la tasca
diària de manteniment dels equips i la xarxa. També hem entrat al programa
DONO, que consisteix en la possibilitat que les ONG reconegudes accedeixin a
programes informàtics a baix preu. Gràcies a això, hem pogut actualitzar tot el
sistema ofimàtic a les últimes versions disponibles de Microsoft Office.
Hem assistit a reunions, hem preparat el material de l’assemblea, les exposicions i
mostres realitzades, hem creat vídeos i reportatges fotogràfics, hem generat nous
projectes de finançament. També hem fet enviaments massius als mitjans de
comunicació de documents i manifestos i, finalment, hem donat suport general a
l’administració de la Fatec.

MITJANS DE COMUNICACIÓ I PORTAVEU DE FATEC
Al llarg del 2010, he participat, com a representant de la FATEC, a diferents
programes a: Ràdio 4, RAC1, Catalunya Ràdio, Canal Català de TV, 25 TV i
també a El Periódico, Europa Press, Diari Ara, etc. He participat, junt amb Pere
Ortiz, a les reunions mensuals, del Grup de Treball d’Inclusió Social i Pobresa de
la Taula del 3r. Sector Social que, entre d’altres temes, va organitzar amb motiu
de l’Any Internacional de la Pobresa, la campanya de publicitat i l’acte final del 17
d’octubre, en què els presidents de les entitats de la Taula van signar el Manifest
contra la pobresa.
Els dies 18, 19 i 20 de novembre, es va invitar un membre de l’Associació de
Pensionistes No Contributius i un altre del Col·lectiu de Dones Vídues, i vam
participar, representant la FATEC, en el 1r. Congrés Estatal de Participació de
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Persones en Situació de Pobresa i Exclusió Social, celebrat a Madrid. Vaig
participar-hi activament, donant impuls al carnet Fatec amb targeta SeniorClass.
També vaig participar activament en els documents que vam elaborar i vam fer
arribar a les distintes forces polítiques.

CONSELL ESTATAL DE PERSONES GRANS
A primers d’any, la directora de l’Imserso, Pilar Rodríguez, va presentar al Ple la
nova ministra de Sanitat i Benestar Social, Trinidad Jiménez, que relleva
Mercedes Cabrera, ja que pel seu càrrec ostenta la presidència del Consell. Al
mateix temps, va presentar al nou secretari general de Benestar Social Francisco
Mozas Zapatero. Al mes de febrer, va ser substituïda la directora de l’Imserso,
Pilar Rodríguez, per Purificación Causapié.
La Fatec va formar part de tres comissions de treball (Gent gran activa i
Comunicació), així com de la comissió permanent. La comissió de Comunicació
va fer 4 reunions, durant les quals va tractar-se de fer una pàgina web per al
Consell, així com buscar un lloc a la seu de l’Imserso per endreçar-hi tota la
documentació que s’ha generat des que existeix.
La comissió de Gent gran activa va tractar diversos temes, sobretot el que fa
referència als geriatres, invitant diversos doctors de l’especialitat. També es va
començar a fer un nou plantejament per a les vacances que provenen de
l’Imserso, ja que hi ha moltes queixes per la forma que les serveixen les agències
de viatges.
La Comissió Permanent va fer diverses reunions per preparar les eleccions per al
nou Consell, així com la tria de les organitzacions que van presentar la seva
candidatura.
Al mes de setembre van realitzar-se les eleccions de les persones que havien de
formar el nou Consell i la Comissió Permanent. La Fatec hi té com a representant
Miquel Sánchez i com a substitut Enrique Peidró.
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