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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 
 
Data: 8 de setembre de 2016 
Lloc: CC el Casino – Passeig Pere III, 27 
Assistents: 
 

- Alba Oms – Fundació sociosanitària de Manresa 
- Antoni Berenguer – Puntal 
- Antònia Calsina – Associació de Familiars d’Alzheimer 
- Felipe Gonzalez – PSC 
- Fermí Porta – Gimma 
- Francesc Vergés – Casal de la Gent gran de Manresa 
- Gemma Vila – Anhels 
- Joan Cals – Ciutadà 
- Jordi Garcés – CUP 
- Josep Mellado – Amics de la gent gran de Manresa 
- Josep Solà – Espai La Caixa 
- Juliana Casero  – Casal de la Gent gran de la Balconada 
- Leandre Lladó – Vida Creixent 
- Lluís Serracanta - CiU 
- M. Alba Comellas - Althaia 
- M. Àngels Bertran – Residència Montblanc 
- Maria Carrera – Espai Social Manresa 
- Marià Muñoz – Residència Sagrada Família 
- Maria Segalés – Associació Viure i conviure 
- Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns 
- Olga Cervantes – Creu Roja 
- Paulí Gros – FATEC 
- Pilar Arnau – Coordinadora de Jubilats i pensionistes 
- Ricard Arroniz - GEST 
- Sussi Garcia – Ciutadana  
- Teresa Navarro – Ciutadana 
- Teresa Sánchez - ERC 
- Valentí Homs - Associació de Veïns de Valldaura 
- Víctor Feliu –  CCOO 
- Enric Roca – Secretari del Consell de Gent Gran 
- Mercè Rosich – Regidora de Cohesió social, Gent gran i Sanitat 
 

 
Disculpats: 
 

- Agustí Perramon – AVV Escodines 
- Rosa Roura  – Casal de la Gent gran de la Font dels Capellans 
- Jordi Masfret – Ciutadà 

 
 
Temes tractats: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Dia internacional de la Gent gran 
3. Altres temes de interès 
5. 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. 
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2. Dia internacional de la gent gran  
 
 
S’exposa el programa d’actes al voltant del dia 1 d’octubre, en motiu del Dia 
internacional de la Gent gran: 
 
 

Del 26 DE SETEMBRE AL 1 D’OCTUBRE 
Accions sorpresa d’envelliment actiu 
Diferents espais de la ciutat 
Organitza: Federació d’associacions de veïns de Manresa (Pla comunitari) 
 
27 DE SETEMBRE 
18:00 Taula rodona Fer esport per tenir salut: l’edat importa? 
Sala d’actes del Casino de Manresa 
Organitza: Comissió Setmana del Cor 
 
29 DE SETEMBRE 
19:30 Acte institucional     
Inauguració Aules per a la gent gran i Lliurament del 2n. Premi del Consell de la Gent gran 
Conferència El càncer a la gent gran: aspectes mèdics i psicosocials, a càrrec del 
professor Jordi Estapé i la Dra. Tània Estapé   
Saló de Sessions de l’Ajuntament de Manresa 
Promou: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 
  
30 DE SETEMBRE 
12:00 Inauguració exposició Els meus records. Via St. Ignasi, 40 1r. Arxiu comarcal de 
Manresa. Col·labora: Associació de gent gran de la Balconada 
 
18:00 Cinefòrum  Un paseo por el bosque 
Auditori de la Plana de l’Om 
Col·labora: Casal de la Gent gran de Manresa 
 
1 D’OCTUBRE 
09:00 Caminada cardiosaludable 
Circuït periurbà per Manresa i el Parc de l’Agulla, per conèixer els desfibril·ladors de la 
ciutat. Recorregut de 7,8 km. Punt de sortida: FUB 
Organitza: Comissió Setmana del Cor 
 
11:00 Visita guiada a la Manresa Ignasiana 
Punt de sortida: Museu Comarcal de Manresa 
Inscripció prèvia a l’Oficina de Turisme (Pl. Major, 10 Tel. 93 878 40 90). Places limitades 
Col·labora:  Creu Roja de Manresa i Anhels 
 
12:00 Festa de cloenda de la Setmana del Cor 
Música i tallers de Reanimació cardiovascular 
Pl. Sant Domènec  
Organitza: Comissió Setmana del Cor 
 
17:00 Espectacle teatral Els Atrevits 
Teatre Conservatori 
Promou: Associació Amics de la gent gran de Manresa 
 
19:00 Ball amb Almas gemelas 
Pl. Porxada 
Col·labora: Associació de gent gran de Manresa 
 
2 D’OCTUBRE 
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09:00 Caminada intergeneracional d’uns 6 km. Tres Creus i rodalies 
Punt de sortida: Complex esportiu Vell Congost  
Promou: Coordinadora de Jubilats i Pensionistes 

 
La Regidora demana que se’n faci difusió des de les entitats i diu que es convocarà 
una roda de premsa per difondre el programa. 
 
S’indiquen alguns errors d’horari en el programa i la incompatibilitat d’assistir a algun 
acte. Anhels i Creu Roja s’ofereixen per col·laborar en la visita guiada. 
 
 
3. Altres temes de interès 
 
 
Premi Consell de la Gent gran.  
- Vergés demana s’utilitzi una figura distintiva de Manresa.  
- Es proposa el quiosc de l’Arpa, la farola o el Pont vell.  
- S’aprova canviar la placa per una figura o un vidre amb una figura gravada. 
 
Logotip.  
- Es presenten sis propostes de logotip realitzades per alumnes de l’Escola d’Art. 
- S’acorda que s’enviaran per correu-e i que cada persona escollirà tres opcions per 

ordre de prioritats. 
 
Estudi Consell Comarcal. 
- Mellado qüestiona els estudis que fa el Consell comarcal. 
- Cals defensa que es faci una diagnosi, amb la finalitat de poder donar resposta a 

les necessitats detectades. 
- Regidora diu que es fan per conèixer les necessitats del territori. També que s’està 

treballant conjuntament entre Ajuntament i Consell Comarcal. 
 
Espai Ateneu de les Bases. 
- Regidora explica que s’ha obert un camí per donar contingut a l’Espai de Gent 

gran de l’Ateneu Les Bases, atès que s’està parlant amb la Coordinadora de 
Jubilats i Pensionistes perquè l’entitat aporti activitats a l’Espai. Les converses 
estant avançant positivament, encara no s’ha arribat a l’acord definitiu. 

 
Manresa, ciutat amiga de la gent gran. 
- Regidora explica que el 2017 s’entrarà en la següent fase, que consisteix en 

avaluar el treball realitzat en el Pla d’Acció. Tot i el paper pioner de la nostra ciutat 
en aquest tema, falta connectar amb la resta de ciutats catalanes. En canvi, 
l’IMSERSO valora positivament l’experiència de l’Ajuntament de Manresa. 

- Mellado diu que s’ha d’aprofitar per manifestar el desacord amb les actuacions de 
l’IMSERSO. 

 
 
4. Torn obert de paraules 
 
 
- Carrera explica que el dia 21 de setembre es farà una trobada del programa 

REMS a Sant Benet de Bages. 
- Regidora proposa que les entitats que tinguin temes de interès ens les facin 

arribar per reenviar-les. 
 


