ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE MANRESA
Data: 29 d’abril del 2021
Hora: 11h
Lloc: Sala Virtual del Consell Municipal de la Gent Gran de Manresa. Plataforma Jitsi Meet.
ASSISTÈNCIA PLENARI DIJOUS 29 D’ABRIL
Anna Crespo i Obiols (Regidora de Cultura i Festes), Josep Gili Prat (Regidor d’Ensenyament i
universitats), Rosa M. Ortega Juncosa actuant com a presidenta (Regidora d’Infància, Joventut i
Persones Grans), Roser Alegre i Fontanet (Fem Manresa), Cristina Martín (tècnica
d’ensenyament), Jaume Puig Bou (IBAM-Residència Montblanc), , Myriam Julià (Mémora),
Montse Sucarrats (Mémora), Mercè Soldevila (UGT-Unió Intercomarcal Bages-Berguedà),
Sussi Garcia (ciutadana), Francesc Vergés Prat (casal de la Gent Gran de Manresa), Celestino
Miravete (Ass. Gent Gran espai la Caixa), M. Rosa Riera (Ass.Familiar Alzheimer (AFABBS),
Montse Roldan (FATEC), Jaume Casanovas (Col·legi de metges de Barcelona) Víctor Feliu
(Pensionistes i Jubilats CC.OO),Marina Hosta (FAVM), Josep Mellado (Amics de la Gent Gran),
Maria Carrera Antonell (Espai Social Manresa), Laura Perostes actuant com a secretària
(tècnica de persones grans).
S’excusen:
Mercè Soldevila
Juliana Casero
Mercè Jubells
Carme Carrió
Desenvolupament de la sessió:
Rosa M. Ortega: Dóna la benvinguda als assistents i s’aprova l’acta de la sessió anterior. Dóna
la paraula al regidor d’ensenyament i universitats Josep Gili.
Josep Gili: Explica que fa poc temps que és el regidor i que per aquest motiu les accions
desenvolupades les explicarà la tècnica d’ensenyament Cristina Martín. Afegeix que les
restriccions per a la Còvid-19 ha recaigut molt en l’accés en els centres d’ensenyament i més
en el col·lectiu de les persones grans i això ha frenat l’activitat prevista. Dóna la paraula a la
Cristina Martín.
Cristina Martín: Una de les activitats que està inclosa en el pla d’acció de Manresa ciutat
amiga de la gent gran i que és a càrrec de la regidoria d’ensenyament, és l’activitat “Petits i
grans” lligada a les llars d’infants municipals i que inclou a les persones grans a les activitats i
festivitats habituals de les llars d’infants municipals. Amb aquestes activitats es busca una
participació activa de les persones grans i no són simplement espectadors de les mateixes.

També es conviden a explicar contes, a donar a conèixer la seva experiència, a elaborar horts
urbans, etc.
En la llar municipal “El petit Príncep” es va fer un projecte conjunt amb la residència Sant
Francesc d’Assís en el qual es va demanar la col·laboració dels i les residents a cosir uns peücs
de llana per als infants de la llar. Els peücs es van fer però el projecte no va poder continuar en
motiu de la Covid-19.
A la llar d’infants municipal “La Llum” es va fer una cantada de Nadales conjunta entre els
infants i la coral del barri de la Mion que dinamitza el Programa de gent gran de l’Ajuntament
durant el primer trimestre de 2020.
A partir del segon trimestre del 2020 va quedar tot aturat per la pandèmia.
Víctor Feliu: Fa una petició al regidor d’ensenyament i universitats per si es poden tirar
endavant aules de formació universitària per a persones grans a preus assequibles des de
l’Ajuntament.
Josep Gili: El regidor explica que no està planificat però que entoma la demanda.
Rosa M. Ortega: Dóna la paraula a la Regidora de Cultura i Festes, Anna Crespo.
Anna Crespo: Fa una explicació detallada de totes les activitats culturals adreçades a la gent
gran i /o de es que hi participa un tant per cent elevat d’aquest col·lectiu:
ACCIONS DE LA REGIDORIA DE CULTURA EN INCLOSES EN EL PLA D’ACCIÓ 2019-2021 DE
MANRESA CIUTAT AMIGA DE LA GENT GRAN
ACCIÓ 16: CULTURA +65
Reducció de preus a majors de 65 anys
La programació cultural municipal és bàsicament gratuita. Només la programació del teatre
Kursaal és de pagament i hi ha descomptes per a +65 anys per a tots els espectacles (20-25%
de l’entrada).
Programar propostes d’interès pel col·lectiu de les persones grans
BIBLIOTECA EL CASINO
Club de lectura en veu alta: club setmanal específic per la gent gran (gener a març 2020)
Escriu-me, llegeix-me: taller mensual de cartes que s’interanvien amb usuaris del Centre de
Dia de la Residència Sant Francesc (gener- febrer 2020)
Encreua’t: taller de mots encreuats; dimarts, dijous i dissabtes (gener, febrer i març 2020)
Servei de préstec a domicili de lots mensuals de documents (llibres, revistes, música i cinema)
a 6 residències i centres de dia (gener -març 2020). Octubre: lot de cinema per una residència.

Clubs de lectura: el col·lectiu de gent gran hi participa molt, malgrat no sigui una activitat
exclusiva per gent gran. Durant el 2020 es van portar a terme 8 clubs de lectura per adults, de
forma presencial o virtual.
Lectures per telèfon: trucades 2 dies a la setmana. Els usuaris podien gaudir de la lectura en
veu alta d’un text escollit.
BIBLIOTECA ATENEU LES BASES
Club de lectura en veu allta: específic per la gent gran (8 participants). Les trobades són cada
15 dies, els dijous d’11 a 12h (gener i febrer 2020).
Voluntaris del LECXIT: programa per a impulsar l’èxit educatiu a través de la millora de la
comprensió lectora. Persones voluntàires acompanyen individualment a un infant per a
esdevenir un lector orgullós, segur, entusiasmat amb l'aprenentatge i preparat per a l'èxit
educatiu. La majoria dels voluntaris i voluntàries que han col·laborat activament amb les
parelles del Lecxit són persones jubilades de +65 anys.
El curs 2019-20 hi havia 14 persones voluntàries de les quals 8 eren +65 anys (57%). Són
trobades d’1 hora setmanal durant tot el curs escolar.
Clubs de lectura: 5 (3 de novel·la, 1 de poesia i 1 de filosofia) d’unes 25 persones cadascun.
Trobades d’1 h mensual, fins al març presencial i al novembre i desembre virtual. De les més
de 100 persones inscrites, un 45% són de +65 anys.
Novel·la A = de 18 inscrits 12 són +65 anys (66%)
Novel·la B = de 24 inscrits 7 són + 65 anys (30%)
Novel·la C = de 26 inscrits 13 són+ 65 anys (50%)
Poesia = de 16 inscrits 7 són + 65 anys (43%)
Filosofia = de 20 inscrits 8 són + 65 anys (40%)
Relació continuada amb el Centre de Dia Sant Francesc: donació periòdica de llibres i revistes
(donatius o donats de baixa de la biblioteca) perquè la gent gran puguin llegir o fullejar-los.
Una de les persones d’aquest centre assisteix al club de lectura en veu alta.
Relació estreta amb la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes, ubicada a l’edifici de l’Ateneu
Les Bases. Gran part de les persones voluntaris del Lecxit són de la Coordinadora de Jubilats i
Pensionistes i col·laboren activament a les activitats de la biblioteca. Cessió mútua de sales per
formacions i xerrades i prèstec mútu de material.
CENTRE CULTURAL EL CASINO
No s’ha realitzat cap acció o projecte específic per a persones grans, tot i que els usuaris
habituals de les exposicions d’art del Casino solen ser + 65 anys (65%).
CICLES DE PENSAMENT I POESIA : PESSICS DE VIDA, PESSICS DE SABIESA, DIVENDRES DE
CIÈNCIA I TOCATS DE LLETRA

Malgrat no dirigir-se exclussivament a persones grans, sinó al públic adult, aproximadament un
60% d’oients dels Pessics és +65 anys.
El públic majoritari dels Divendres del Ciència , en canvi, sol ser menor de 65 anys. Als recitals
poètics del Festival literari “Tocat de LLetra” també hi sol haver, en funció del recital, un
col.lectiu nombrós de persones +65 anys.
CENTRES CÍVICS (Casal de les Escodines i C.C Selves i Carner)
S’inicia el disseny del projecte Espai Amic: alfabetització digital i suport a tràmits
administratius des dels equipaments de proximitat, pensat per a persones grans, persones
amb risc d’exlussió social o persones que no disposen de coneixements o eines informàtiques
pròpies.
De manera habitual el personal dels centres cívics ajuda a les persones grans a fer tràmits
telemàtics als punts PAPI.
El Casal de les Escodines fins al març de 2020 s’hi va acollir la Gimnàstica per a gent gran, els
Tallers de Memòria, organitzats per l’AAVV de les Escodines, i el Cant coral, organitzat per la
Regidoria de Gent Gran de l’Ajuntament.
PATRIMONI I PROGRAMA DE MEMÒRIA HISTÒRICA
Les activitats de Memòria històrica són d’especial interès per al col·lectiu de les persones grans
perquè precisament contribueixen en mantenir la memoria viva. Pressupost general al 2020:
6.700 €.
Actualment l’espai de Memòries. Laboratori del S.XX del Museu Comarcal està inutilitzat per a
les obres de millora. Té per missió esdevenir un espai de referència per a la recerca i difusió
sobre aspectes de la memòria històrica en el marc local.
Recuperem la memòria popular de la vinya i el vi:
La realització d’entrevistes a testimonis que van conèixer el treball de la vinya abans de la seva
mecanització, properament es realitzaran seguint les mesures sanitàries establertes i vigents
en el moment de la seva realització i, en el cas de no poder-se fer presencialment, es buscaran
mecanismes telemàtics per poder-les realitzar mitjançant una videotrucada.
La regidora ofereix als assistents fer-li les preguntes que creguin conveninets.
Víctor Feliu: Explica que ell desconeixia una gran part de les activitats que Culturals que ha
explicat la regidora i demana de quina manera es podria fer extensiva i fer arribar a més
persones grans tota la oferta Cultural.
Anna Crespo: Explica que les biblioteques tenen la seva pròpia xarxa de difusió, però que els
tècnics de gent gran, barris etc. poden mirar de trobar algun canal més efectiu per fer arribar a
les persones grans aquestes activitats. Des de la regidoria de cultura de l’Ajuntament s’elabora
una agenda cultural quinzenal que es fa arribar a tothom qui ho demana. L’apuntador és un
mitjà que aglutina molta activitat, malgrat les activitats de les biblioteques no hi són.

Marina Hosta: L’Apuntador no es distribueix des de l’inici de la pandèmia.
Anna Crespo: Explica que és molt difícil aglutinar tot el que passa en una ciutat, perquè hi
passen moltes coses.
Laura Perostes: Es farà un correu als membres del plenari per demanar qui vol rebre l’agenda
cultural perquè des de cultura us la facin arribar directament.
S’expliquen les dues activitats que des del Programa de gent gran s’han adaptat a les
restriccions de la pandèmia: Els pacs de manualitats per fer a casa, amb els dos punts de
distribució a l’AAVV Sagrada Família i al Casal de la Gent Gran de la Balconada. Actualment hi
ha dotze persones inscrites.
Es passa al darrer punt de l’ordre del dia i es demana l’adhesió del Consell Municipal de les
persones grans de Manresa a la iniciativa per reclamar a les entitats bancàries millores en
l’atenció als seus clients. Es contextualitza l’acció per part de la secretària del Consell Laura
Perostes Cano i pel senyor Víctor Feliu, membre de la Plataforma en defensa de les pensions
públiques i els drets de la gent gran, entitat que va proposar el text de la iniciativa. Es recorda
que el passat ple de gener el Govern municipal va aprovar una moció per unanimitat.
Es procedeix a les votacions i s’aprova l’adhesió per:
Vots a favor: 19
Abstencions: 0
Vots en contra: 0
El Consell queda adherit a la iniciativa.
Víctor Feliu: Explica que el director de caixa banc li ha fet petició d’una entrevista.
Rosa Roura: Explica que en el tram del passeig no hi ha suficient espai perquè passin els
vianants perquè hi ha moltes taules a les terrasses.
La Marina Hosta afegeix que això va començar quan es va prohibir deixar de fumar dins els
bars i restaurants.
Víctor: Afegeix que hi ha alguns espais, com el del passeig que et terra està malmès.
Josep Gili: Explica que des de l’Ajuntament es fa una inversió per arreglar el passeig i el centre
històric. Com que no hi ha suficients recursos per arreglar-ho tot de cop es fa per trams i la
setmana vinent es comença la del passeig.
La Regidora d’Infància, Joventut i Gent Gran Rosa M. Ortega clou l’acte.

