ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN

Data: 5 de juny de 2018
Lloc: CC el Casino – Passeig Pere III, 27
Assistents:
-

Alba Oms – St. Andreu Salut
Anna Budia – Creu Roja
Anna Carbonell – Col·legi DTS
Francesc Vergés – Casal de la Gent gran de Manresa
Gemma Vila - Anhels
Joan Cals – Ciutadà
Jordi Masfret – Ciutadà
Josep Mellado – Amics de la gent gran de Manresa
Cristina Pardo – Col·legi de metges
Juliana Casero – Casal de la Gent gran de la Balconada
Leandre Lladó – Vida creixent
Jordi Canet – Associació Familiars Alzheimer
Lluís Serracanta – CiU
Maria Carrera – Espai Social Manresa
Maria Segalés – Associació Viure i conviure
Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns
Montserrat Vila - FUB
Pilar Arnau – Coordinadora de Jubilats i pensionistes
Rosa Roura – Casal de la Gent gran de la Font dels Capellans
Sussi Garcia – Ciutadana
Teresa Navarro - ciutadana
Valentí Oms - AV Valldaura
Víctor Feliu – CCOO
Teresa Sànchez – ERC
Jordi Trapé - CUP
Enric Roca – Secretari del Consell de Gent Gran
Mercè Rosich – Regidora de Cohesió social, Gent gran i Sanitat

Disculpats:
-

Agustí Perramon – AV Escodines

Temes tractats:
1.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior
Balanç de les actuacions realitzades
Actuacions previstes
Torn obert de paraules

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior
Atès que l’acta s’ha enviat prèviament per correu i els assistents l’han llegida, es
descarta una nova lectura. Els assistents acorden aprovar-la.

2. Balanç de les actuacions realitzades

S’exposen les principals actuacions realitzades durant l’any:
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Avaluació projecte Manresa, ciutat amigable. Es va celebrar una Jornada el
30 de gener. Actualment, s’està fent un estudi sobre l'impacte del projecte per
conèixer la percepció ciutadana sobre les millores en els temes recollits pels
grups focals: enquestes telefòniques; entrevistes en profunditat i convocatòria
de 2 grups focals de persones grans i de professionals. Es preveu tenir un nou
Pla d’Acció a finals d’any
Tracta’m bé. És desenvolupa per un acord amb el Consell Comarcal per
treballar el tema i realitzar el projecte Tracta’m bé del Solsonès. S’estan
desenvolupant les accins: Espai amb tracte amb voluntaris que demanen
l’adhesió d’establiments al projecte; Escenes amb tracte col·lecció de 6
fotografies que s’estan difonent pels comerços i la premsa; s’han fet dues
xerrades al Lacetània.
Temes resolts a la Comissió permanent. S’ha fet una trobada amb la
Regidora de Serveis Socials pel trasl·lat de la Residència Catalunya. S’han
escollit els representants del Consell de la Gent gran al Consell consultiu del
Bages ( Pilar Arnaus, Coordinadora Jubilats i Francesc Vergés, Associació
Viure i conviure – Casal) i a la Taula de l’envelliment i la dependència (
Francesc Vergés, Associació Viure i conviure – Casal).
Estudi necessitats assistencials de la gent gran de Manresa. S’explica els
resultats de l’estudi presentat el dia 2 de maig davant la Taula de l’envelliment i
la dependència.

Els assistents fan les valoracions següents:
-

-

-

Cals explica que s’ha de preparar un PW adaptat pels centres escolars
Vergés explica que des del Consell dels Infants s’han preparat uns vídeos sobre el
bon tracte.
Mellado demana per les competències del Consell Comarcal i manifesta que la
campanya Tracta’m bé és inútil i que cal acabar amb l’assistencialisme i
reconèixer els drets de les persones grans, atès que l’administració no les tracta
bé.
Regidora respon que està bé prendre consciència i transmetre els valors de que
les persones grans siguin considerades. El Consell promou l’envelliment actiu i
positiu.
Mellado manifesta la seva queixa sobre el patrocini de la campanya per part de
tantes administracions que hi aboquen diners.

3. Actuacions previstes
S’exposen les principals actuacions previstes per l’any:
15 de juny Dia del Bon tracte. Presentació del projecte Art k’suma 2017:
Explica’m una història. Durant tot el dia, es podran veure intervencions a diferents
façanes de Manresa, situades a la Pl. dels Drets, Pl. Europa, Casa Caritat i Pl.
Sant Domènec. A les 4 de la tarda, els autors i autores guiaran un recorregut
comentat que partirà de l’Escola d’Art (C/ Infants, 2).
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Premi Consell de la Gent gran. Es preveu publicar les bases a finals de juny, es
poden enviar candidats fins el dia 17 de setembre. A continuació, s’explica qui
serà membre del jurat, d’acord amb la decisió presa per la Comissió Permanent i
amb la voluntat de renovar el 50% dels membres, respecte l’edició anterior:
Francesc Vergés, Joan Cals, Maria Segalés, Sussi Garcia, Jordi Masfret i Victor
Feliu, junt amb la Regidora i el tècnic de Gent gran.
Dia de la Gent gran (1 d’octubre). S’exposa el programa provisional, recordant
que encara es poden enviar propostes i que es farà una roda de premsa a mitjans
de setembre:
25 DE SETEMBRE
19:30 Acte institucional. Inauguració Aules de la gent gran i lliurament del 4t. Premi
del Consell de la Gent gran, amb una conferència. (pendent resposta Pilarín Bayés).
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa
26 DE SETEMBRE
18:00 Cine El viaje de sus vidas (pendent)
Una parella septuagenària inicia un viatge amb caravana pels Estats Units, que els
permet recuperar la passió per la vida i l’amor pels demès. Tot plegat, una aventura
que els fa replantejar com es veuen mútuament.
Direcció: Paolo Virzì. Intèrprets: Donald Sutherland i Helen Mirren. 112 minuts
Auditori de la Plana de l’Om
Col·labora: Casal de la Gent gran de Manresa
27 DE SETEMBRE
14:00 Dinar de Germanor (pendent)
L’Hostal. Escola d’Hoteleria Joviat
Inscripcions: 938752486 / Preu: 25 EUR.
Organitza: Consell de la Gent gran de Manresa
18:00 Teatre El secret de la Lloll (confirmat)
Teatre Kursaal (preu: 6 EUR.)
Un espectacle fresc i divertit, on la Lloll fa tots els papers de l'auca.
Organitza: El Galliner
28 DE SETEMBRE
08:00 Ruta per concretar: (pendent)
Organitza: Ajuntament de Manresa
29 DE SETEMBRE
19:00 Ball amb Almas gemelas (confirmat)
Pl. Porxada
Col·labora: Associació de gent gran de Manresa
30 DE SETEMBRE
18:00 Espectacle per concretar (pendent)
S’està parlant amb l’Associació Amics de la gent gran de Manresa, no tenim
pressupost.
1 D’OCTUBRE
18:00 Taller Entrenament de la ment (confirmat)
Activitat gratuïta oberta a tothom. Dues sessions: de 10 a 2/4 de 12 i de 4 a 2/4 de 6.
Places limitades. Inscripcions al 93 877 26 50 (De dilluns a divendres de 9 a 2)
C/ Flor de Lis 33, pral. despatx 2 (Centre Hospitalari)
Organitza: Associació de Familiars de malalts d'Alzheimer i altres demències del
Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès
Setmana l’1 AL 7 D’OCTUBRE
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Diferents punts i horaris
Accions sorpresa d’envelliment actiu (confirmat)
Diferents espais de la ciutat
Organitza: Federació d’associacions de veïns de Manresa
14 D’OCTUBRE
18:00 Espectacle Homenatge a la gent gran (confirmat)
Actuacions d’artistes de l’entitat i artistes convidats.
Teatre Conservatori
Organitza: Casa d’Andalusia

Els assistents fan les valoracions següents:
-

Navarro demana els criteris per donar el Premi, s’expliquen les bases.
Es comenten possibles rutes pel dia 28: ruta de la sal de Cardona, Delte de l’Ebre,
Castell de Balsareny, Solsonés. La majoria es decanta per oferir una ruta gratuïta i
que els participants no hagin de fer aportació econòmica. La Federació d’AAVV
s’apunta a col·laborar en aquesta activitat.

4. Torn obert de paraules
Tot seguit, es plantegen els temes següents:
Local Joan Amades.
- Mellado demana un favor a les entitats assistents, explicant la participació del seu
grup de mímica musical dins de la programació dels actes de Manresa, capital de
la cultura catalana. Es tracta d’una proposta diferent, que no s’ha vist fins ara,
basat en Verdaguer, Guimerà i Maragall i amb la participació d’uns 60 artistes.
Ateses les característiques de la producció, exposa que els falta un local per
guardar llums, discos, vestits, ... i demana el recolzament dels assistents per
aconseguir un espai dintre les instal·lacions de l’Espai de joves Joan Amades.
Demana que s’efectuï una votació per donar suport a la seva proposta. Finalment,
no s’efectua cap votació.
Residència Catalunya.
- Feliu demana si l’edifici del CC Selves i Carner està protegit i si es podrien haver
fet obres per millorar l’accés o no. Cals diu que la Regidora de Serveis Socials i la
Cap de Serveis a les persones no hi havia estat mai, o feia temps que no hi havia
estat.
- Regidora respon que no ho sap i explica que amb el trasl·lat s’ha buscat millorar i
aportar canvis positius. El govern s’ha compromès a continuar destinant el mateix
pressupost per facilitar que la gent gran pugui continuar a casa. Els diners seran
els mateixos distribuïts d’una altra manera.
- Cals afirma que és trist que es parli de diners, quant tothom coneix les necessitats
de la gent gran.
- Regidora respon que no parla de diners sinó dels compromís en dedicar el mateix
pressupost a l’atenció domiciliaria.
- Trapé demana la continuïtat del pressupost destinat a l’atenció residencial, encara
que els usuaris actuals deixin d’usar-la.
- Regidora informa que s’ha fet un conveni per oferir 18 places amb Sant Andreu
Salut, amb el compromís de millorar l’atenció domiciliaria.
- Feliu explica que el tema preocupa a la gent, atès que malgrat es reforci l’atenció
domiciliària, algunes persones requereixen atenció residencial. Demana que es
mantinguin els diners per mantenir les places a Sant Andreu Salut.

4

-

Rosich informa que la Regidora de Serveis Socials decideix els criteris en funció
de les necessitats per resoldre.

Homenatge lleva del biberó
- Cals demana per l’Homenatge.
- Rosich proposa vincular-lo a algun acte de ciutat que enmarqui la proposta de
memòria històrica. Per aquest motiu, s’està parlant amb la Regidoria de Cultura.
- Feliu lamenta que no s’hagi informat abans i qüestiona la proposta de diluir
l’homenatge en un programa més ampli.
- Rosich des de memòria històrica s’està fent una recerca sobre el tema, amb la
finalitat de identificar les persones afectades. Quan estigui acabada, s’avançarà
concretant el tipus d’homenatge. Insisteix, en la conveniència de fer-ho bé i no
deixar-se a ningú.
- Feliu demana que es convoqui la Comissió que s’havia creat.
- Cals manifesta la preocupació de no fer tard.
Altres temes
- Trapé opina que el programa Tracta’m bé és paternalista i cal promoure la idea de
persones capaces i empoderades.
- Trapé demana per la continuïtat de les 18 places residencials conveniades amb
Sant Andreu Salut. Rosich respon que la resposta correspon a la Regidora d’Acció
Social.
- Cals exposa que no ha pogut respondre a l’enquesta de Ciutat amigable.
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