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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
Pendent d’aprovar 

 
Data:  29 de novembre de 2018 
Lloc:  CC el Casino – Passeig Pere III, 27 
Assistents : 
 

- Agustí Perramon – AV Escodines 
- Anna Carbonell – Col·legi DTS 
- Antoni Berenguer – Coordinadora de Jubilats i pensionistes 
- Cristina Pardo – Col·legi de metges 
- Eulàlia Harillo i Margarita Anton – AV Ctra. Santpedor 
- Fermí Porta - GIMMA 
- Francesc Vergés – Casal de la Gent gran de Manresa 
- Joan Cals – Ciutadà 
- Jordi Garcés - CUP 
- Jordi Masfret – Ciutadà 
- Josep Mellado – Amics de la gent gran de Manresa 
- Lluís Serracanta – CiU 
- M. Rosa Riera – Associació Familiars Alzheimer 
- Maria Carrera – Espai Social Manresa 
- Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns 
- Matilde Puigrodon – AV Mion-Puigberenguer 
- Montserrat Vila – Delegació Col·legi d’Infermeria 
- Rosa Roura  – Casal de la Gent gran de la Font dels Capellans 
- Sussi Garcia – Ciutadana  
- Valentí Homs - AV Valldaura 
- Víctor Feliu –  CCOO 
- Enric Roca – Secretari del Consell de Gent Gran 
- Mercè Rosich – Regidora de Cohesió social, Gent gran i Sanitat 

 
Disculpats: 
 

- Alba Oms – St. Andreu Salut 
- Gemma Vila - Anhels 
- Maria Segalés – Associació Viure i conviure 

 
 
Temes tractats: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Balanç de les actuacions realitzades  
3. Actuacions previstes  
4. 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: 
 
Dia del Bon tracte.  Es va celebrar la Diada internacional el mateix 15 de juny, amb la 
presentació del projecte Art k’suma 2017: Explica’m una història, que consistia en 
diferents intervencions a quatre façanes de Manresa per alumnes de l’Escola d’Art, 
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situades a la Pl. dels Drets, Pl. Europa, Casa Caritat i Pl. Sant Domènec i un 
recorregut comentat pels autors. 
 
Premi Consell de la Gent gran . S’informa que aquest anys s’ha distingit amb el 
Premi al Sr. Agustí Perramon, membre del Consell de la Gent gran, des de fa molts 
anys. 
 

Tracta’m bé . S’han desenvolupat diverses actuacions del projecte: 
− Espai amb tracte, mitjançant un grup de voluntaris s’ha gestionat l’adhesió de 

diferents establiments comercials al projecte. 
− Escenes amb tracte,  s’ha distribuït una col·lecció de 6 pòsters amb fotografies 

relaciones amb el tema per la ciutat, entre febrer i juliol. 
− Xerrades de difusió del projecte. S’han realitzat a l’IES Lacetània (2), AV de la 

Balconada (1) i  Casa Sordmut (1) 
 
Avaluació projecte Manresa, ciutat amigable . Es va celebrar una Jornada 
d’avaluació el dia 30 de gener, en la que es va presentar l’informe de progrés del 
projecte, avaluant els resultats del treball realitzat. També, s’ha efectuat una avaluació 
externa, amb el suport de la Diputació per avaluar l'impacte del projecte i la percepció 
ciutadana del projecte. Durant quatre mesos, entre abril i juliol, s’han realitzat 600 
enquestes telefòniques; 40 online; 8 entrevistes en profunditat i 2 grups focals de 
persones grans i de professionals. Posteriorment, s’ha elaborat un nou Pla d’Acció 
que preveu un total de 26 accions i s’ha fet presentació pública, en forma de devolució 
a la ciutadania que va aportar propostes. Actualment, el Pla està pendent d’aprovació 
pel Ple Municipal. 
Es lliura un document amb els resultats de l’avaluació elaborats per l’empresa DEP i 
amb la relació de les accions previstes en el nou Pla d’Acció.  
 
Dia de la gent gran . Es revisa cada un dels actes que composaven el programa 

− Pancarta Tracta’m bé 
− Inauguració Aules de la gent gran i lliurament del 4t. Premi del Consell 
− Cinefòrum (Una pasteleria de Tokio) 
− Ball Pl. Porxada (Almas gemelas) 
− Espectacle de playback (els Atrevits) 
− Ruta cultural (Tren del ciment i Castellar de N’hug) 
− Dinar de  Germanor (Joviat) 
− Accions sorpresa d’envelliment actiu (tota la setmana) 
− Espectacle Homenatge a la gent gran (Casa d’Andalusia) 
− Debats Espai Memora 
− Taller Memòria, Associació familiars Alzheimer 

 
I es remarca la varietat de propostes, amb la finalitat de que tothom trobi propostes 
del seu gust.  
 
Representació del Consell de la Gent gran . S’informa que s’han escollit diversos 
representants del Consell a diferents espais de participació: 

- Consell consultiu del Bages:  
− Coordinadora Jubilats: baixa de Pilar Arnau, substituïda per Toni 

Berenguer 
− Casal de la gent gran de Manresa: Francesc Vergés 
− Residència Font dels Capellans: baixa d’Anna Valverde, substituïda per 

Rosa Roura  
- Taula de l’envelliment i la dependència: 

− Casal de la gent gran de Manresa: Francesc Vergés 
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Revista de Cursos i tallers . Ha deixat de publicar-se i s’ha reconvertit en díptics 
temàtics: Gent gran, Esports, Noves tecnologies, ... També, l’Apuntador passa a 
incorporar informació de cursos i tallers. 
 
 
3. Actuacions previstes  
 
Homenatge Lleva del biberó . S’han detectat 5 persones vives a la nostra ciutat, a 
qui se’ls lliurarà un record de l’acte, junt amb els de la resta de la comarca, atès que 
s’ha sumat el Consell Comarcal del Bages a la iniciativa que homenatjarà a 5 
persones més. L’acte es farà el dia 2 de desembre, a 2/4 de 12 del migdia a la Sala 
de Plens de l’Ajuntament, amb l’ordre del dia següent:  
 

1. Benvinguda (Alcalde, representant del Consell de la gent gran, representant de 
l’Associació de la Lleva del Biberó) 

2. Breu conferència sobre el tema, a càrrec de Quim Aloy 
3. Lliurament d'un record a les persones homenatjades 
4. Lliurament d’un Diploma als familiars assistents 
5. Intervenció musical a càrrec d’un grup d’alumnes del Conservatori de Música 
6. Cloenda a càrrec de l’Alcalde 

 
Art k’suma 2018 . Per aquesta edició, han estat treballant la Coral del Casal Gent 
gran de Manresa i la Big Band de l’IES Guillem Catà, que participaran en els 
Pastorets promoguts pel centre educatiu. El resultat es presentarà el dia el 20 de 
desembre al Teatre Conservatori, en funcions de matí i tarda. 
 
Subvencions 2019 . S’informa que les subvencions deixaran de ser nominatives i es 
cursaran per concurrència competitiva. 
 
 
4. Torn obert de paraules 
 
Tot seguit, es plantegen els temes següents: 
 
Subvencions 2019 .  
- Feliu demana que es facin arribar les bases quan estiguin fetes.  
- Mellado diu que s’inclogui tot tipus d’entitats. 
- Rosich explica que s’adreça a totes les entitats inscrites al Registre municipal 
- Mellado explica que la seva entitat realitza activitats culturals, però que des del 

Departament de Cultura se’n desentenen perquè són grans. Qüestiona que abans 
de les eleccions es vulguin fer experiments. 

- Rosich explica que és una imposició de intervenció que afecta tots els municipis. 
S’haurà d’elaborar un projecte i poder-lo valorar, junt amb la resta de propostes. 

- Mellado qüestiona que es demani a les entitats petites que justifiquin el doble de 
l’import aportat.   

- Rosich explica que les entitats haurien de buscar altres recursos i no buscar 
únicament el suport de l’administració. 

- Mellado diu que l’Ajuntament té responsabilitat en animar les entitats de la ciutat. 
Té l’obligació de proporcionar local i subministraments, però no passa. No se’n 
poden beneficiar totes les entitats.  

- Rosich explica que l’Ajuntament té unes competències que ha de complir i la resta 
d’actuacions depenen de la voluntat política. Les entitats complementen allò que 
no pot assumir l’administració.  
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- Mellado diu que l’entitat té 141 socis actius i no els volen escoltar perquè són 
grans.  

 
Ciutat amiga de la gent gran .  
- Feliu observa que les valoracions més altes corresponen als aspectes més 

criticats per la gent gran: bus, atenció mèdica, ... 
- Rosich comenta que els menys valorats també són aspectes criticats i que la gent 

està contenta de l’atenció professional. 
 
Consell consultiu de la Generalitat .  
- Cals exposa que s’ha tornat a convocar després de 16 mesos suspès. S’ha 

començat a preparar el 5è Congrés, que es preveu fer-lo a finals de 2019 o 
principis del següent. També, que s’ha començat a abordar la zonificació del 
Bages entre la ciutat de Manresa i la comarca. Pel que fa un prec perquè puguin 
participar d’aquestes trobades que es volen fer a Manresa, amb la finalitat 
d’aconseguir més places i recuperar la Residència Catalunya.  

 
Vaga d’atenció primària sanitària . 
- Cals critica el cupo de majors de 65 anys que tenen les àrees bàsiques d’Althaia, 

atès que va en contra dels drets de les persones grans i de les resolucions de 
l’ONU, Carta de Drets i deures i de l’Estatut d’Autonomia, en el sentit de que no hi 
pot haver discriminacions per raons d’edat.  

- Pardo defensa que els pacients majors de 65 anys presenten pluripatologies i 
requereixen atenció domiciliaria i per poder-los atendre correctament s’han de 
repartir les càrregues de feina. S’ha de procurar que tots els metges estiguin 
preparats per atendre les persones grans i tinguin la mateixa sensibilitat.  

 
Residència Catalunya . 
- Feliu explica que des de la Plataforma dels Drets de la Gent gran faran arribar un 

informe a tots els partits que es presentin a les eleccions municipals, demanat que 
es reverteixi l’espai que ha deixat lliure la Residència com un nou equipament per 
la gent gran, cedint-lo a la Generalitat de Catalunya, amb la finalitat de convertir-lo 
en una nova residència pública.  

- Mellado diu que li agrada les inquietuds pel tema de les residències i explica que 
la comarca disposa de 3 terrenys per fer-hi residències. Afirmant que  cal oferir 
terrenys a la Generalitat per fer-hi residències públiques.  

- Rosich coincideix amb l’afirmació que falten residències públiques, però també 
que les persones volen restar a casa ben atesos. L’Ajuntament es proposa 
prioritzar l’atenció domiciliària.  

- Hosta informa que s’ha fet un estudi de les llista d’espera que hi ha per accedir a 
una residència i de les que marxen fora de la ciutat.  

- Feliu diu que tothom vol envellir a casa, però cal tenir en compte que les 
necessitats augmenten i, encara que es reforci el SAD, moltes persones 
requereixen ingressar en una residència. El nombre d’hores del SAD és insuficient 
i obliga a la gent a ingressar en una residència. 

 
Lleva del biberó . 
- Cals agraeix el suport rebut amb la finalitat de impulsar l’acte d’homenatge a la 

Lleva del biberó.  
- Feliu reconeix els esforços de les Regidories de Cultura i Gent gran per a realitzar 

l’acte, que es preveu que serà molt motiu, gràcies a l’esforç i el bon treball 
realitzat.   

 
I sense més assumptes a tractar es dóna per acabat el Consell. 
 


