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ACTA DE LA SESSIÓ DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 
 
Data:  11 d’abril de 2019 
Lloc:  CC el Casino – Passeig Pere III, 27 
Assistents : 
 

- Anna Carbonell – Col·legi DTS 
- Antoni Berenguer – Coordinadora de Jubilats i pensionistes 
- Celestino Mirabete i Rosa Saez – Associació de la gent gran de Manresa 
- Cristina Pardo – Col·legi de metges 
- David Salas – Comunitat San Egidio 
- 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 
- Juliana Casero – Associació de Gent gran de la Balconada 
- Leandre Lladó – Vida Creixent 
- Lluís Serracanta – CiU 
- M. Alba Comellas – Althaia 
- M. Rosa Riera – Associació Familiars Alzheimer 
- Maria Carrera – Espai Social Manresa 
- Maria Segalés – Associació Viure i conviure 
- Matilde Puigrodon – AV Mion-Puigberenguer 
- Mercè Soldevila – UGT 
- Montserrat Vila – Delegació Col·legi d’Infermeria 
- Olga Cervantes – Creu Roja 
- Rosa Roura  – Casal de la Gent gran de la Font dels Capellans 
- Rosendo Coll – Residència Sagrada Família 
- Teresa Navarro - 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: 
 

- Gemma Vila - Anhels 
- Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns 
- Sussi Garcia – Ciutadana  

 
 
Temes tractats: 
 

1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior 
2. Balanç de la legislatura  
3. 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 la legislatura  
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La Regidora de Gent gran exposa les principals actuacions realitzades durant la 
legislatura amb la finalitat de tenir-les en compte per valorar la seva continuïtat: 
 
Manresa, ciutat amiga de la gent gran. S’ha donat continuïtat al projecte Ciutat 
amigable amb la gent gran, iniciat el 29 de setembre de 2012. Una de les 
característiques del projecte és que es tracta d’un procés de millora continua, 
mitjançant quatre fases de treball. Primer, diagnosticar i planificar, després executar i 
avaluar. Manresa es troba actualment en el segon cicle i, per aquest motiu, s’ha iniciat 
el segon Pla d’Acció (2019-21). 
 
Pla estratègic de l’envelliment i la dependència . S’ha col·laborat amb la Regidoria 
d’Acció social, realitzant una diagnosi de necessitats assistencials actuals i futures de 
la gent gran a Manresa, que es va presentar el maig de 2018 i s’ha redactat un Pla 
estratègic de l’envelliment i la dependència a Manresa en un horitzó de cinc anys, 
treballant mitjançant una Comissió formada per diferents institucions de la ciutat i la 
Generalitat de Catalunya, amb l’objectiu de confeccionar i redactar les diferents 
accions a realitzar, d’acord amb l’àmbit competencial que situa diferents 
responsabilitats a cada una d’elles. Fruït d’aquest treball, s’ha anunciat la construcció 
d’una nova residència pública a la ciutat en un solar municipal. Es planteja que la 
Generalitat assumeixi el cost de les places i que l’Ajuntament assumeixi la construcció 
del nou edifici.  
 
Garcés diu que tenint en compte el problema greu de falta de places residencials que 
hi ha a la ciutat, a curt termini es podria reobrir la Residència Catalunya. Es necessita 
trobar solucions que donin resposta aviat, abans que la situació empitjori. 
  
Rosich explica que la Generalitat posa com a condició que per concertar places s’ha 
de construir un nou edifici, amb l’objectiu de complir amb els condicions adequades. 
Aquest no és el cas de la Residència Catalunya. 
 
Roura recorda que l’Ajuntament ja tenia un terreny a la Parada per aquesta finalitat. 
 
Rosich diu que a més del terreny, s’ha de tenir el compromís de la Generalitat.  
 
Cals afirma que es vol fer una residència privada amb llits públics i privats. S’ha de 
trobar una solució al problema actual i la reobertura de la Residència Calalunya pot 
resoldre una part del problema. 
 
Rosich diu que l’Ajuntament no estalviarà els diners, sinó que continuarà pagant  
perquè els residents de l’antiga Residència Catalunya estiguin ben atesos en un altre 
centre. Al mateix temps, l’Ajuntament es compromet a traspassar els estalvis que es 
puguin produir a l’ampliació del Servei a Domicili. A la premsa, es va anunciar el 
compromís de fer un nou equipament, però es necessita el compromís de la 
Generalitat per concertar les places. Continua explicant que l’Ajuntament té un 
endeutament històric que el condiciona. Com que no té competències en el tema 
residencial, es prioritari centrar-se en atendre les competències que té assignades. 
Sense deixar de reclamar a la Generalitat per aconseguir més places públiques.  
 
Feliu demana que no es resumeixi la intervenció que farà a continuació. Explica que 
membres del sindicat de CCOO van visitar la Residència Catalunya, junt amb els 
responsables polític i tècnic del Departament de Serveis socials (Caps de servei, de 
secció i de grup, junt amb la Regidora). Durant la visita, els van explicar els arguments 
per deixar d’utilitzar l’equipament, atès que per continuar l’activitat es requeria una 
inversió molt alta i, l’estat actual del centre limitava l’atenció de persones amb un nivell 
alt de dependència. Creu que s’hauria de fer una valoració tècnica i conèixer quin cost 
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suposaria les millores a fer. Considera que les estances estan correctes i només 
s’hauria d’arreglar alguns aspectes que no funcionen prou bé, com la pèrdua d’aigua, 
o d’altres anomalies. 
 
Creu que els residents traslladats a la Residència Sant Andreu estan millor, però que 
no es poden perdre les places de la Residència Catalunya, ni amb l’argument de 
destinar el pressupost a l’ampliació del servei a domicili, atès que es poden treure els 
diners d’altres partides i mantenir l’oferta residencial actual.  
 
Afirma que, segons la Generalitat, la llista d’espera per accedir a una plaça de 
residència pública és de 201 persones i per reconèixer el grau de dependència és de 
232 persones. Pel que, demana que l’Ajuntament entomi el repte de respondre al 
problema i que es faci un estudi econòmic per resoldre les mancances tècniques i 
poder mantenir les 23 places que hi havia.  
  
Continua explicant que, des de la Plataforma en defensa de les pensions públiques i 
els drets de la gent gran de Manresa s’està treballant aquest tema, i que l’Ajuntament 
ha ofert a la Generalitat un terreny a Cal Gravat, on actualment hi ha un pipican. En 
aquest punt, es proposa la construcció d’un nou centre residencial de 90 places, 60 de 
públiques i 30 de privades, mitjançant la concertació d’una empresa privada per un 
període de 25-50 anys. La proposta es concretarà quan es disposi de l’aval de la 
Generalitat, mitjançant un concurs públic. Concloent que cal buscar solucions 
provisionals que permetin donar resposta a curt termini a les persones que es troben 
actualment en la llista d’espera. 
 
Rosich respon que la valoració de la dependència depèn de la Generalitat de 
Catalunya. Manifesta el seu acord en buscar recursos externs, però que actualment 
cap administració en té. L’Ajuntament ha tardat 8 anys en tenir controlat 
l’endeutament que tenia, però no té intenció de baixar l’aportació que feia a la 
Residència Catalunya, sinó destinar-lo al Servei d’ajuda a domicili.  
 
Garcès diu que hi ha diners, però es destinen a d’altres prioritats abans de destinar-
los a una Residència Pública. Explica que a Sabadell estan fent una residència 
pública.  
 
Rosich explica que les ciutats busquen respondre a les diverses necessitats, però 
condiciona l’existència de fonts de ingressos, com els polígons industrials. Manresa té 
pocs polígons que li proporcionin riquesa. Afegeix el seu acord amb el que s’ha 
plantejat i que sent el problema. 
 
Feliu diu que cal assegurar el pressupost per la Residència Catalunya i buscar 
l’ampliació del SAD amb diners procedents d’altres partides. Planteja que cal afrontar 
l’estudi dels costos de la Residència Catalunya i garantir la seva continuïtat.  
 
Rosich es compromet a traspassar la proposta a qui correspon.  
 
Mellado demana quantes residències públiques ha fet la Generalitat, atès que s’ha 
prioritzat la construcció de residències privades. Opina que l’Ajuntament és el primer 
graó de l’administració, però els polítics diuen que s’ha de tragar amb el que hi ha. 
 
Rosich respon que l’Ajuntament ha de tenir cobertes les competències que té 
assignades i l’atenció domiciliària  és una competència pròpia.  
 
Mellado diu que es podria trucar a la porta de la Generalitat. 
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Rosich explica que s’està fent i es reclama un increment de places públiques. Saben 
que els manresans no volen sortir de la ciutat per anar a residències de la comarca. 
Tot seguit, tanca el debat per continuar amb altres temes. 
 
Celebració del Dia Internacional de la Gent gran . Des del 2016, s’ha plantejat la 
celebració de la Diada, amb una programació d’actes amplia, que abasti un ventall 
divers de sensibilitats i de públics. El programa es prepara amb l’aportació de les 
entitats dels sector, amb la finalitat de sumar propostes. 
 
Promoció i reconeixement del col·lectiu . Destaca el Premi Consell de la Gent gran,  
que té l’objectiu de reconèixer públicament la trajectòria de persones grans que hagin 
destacat per la seva dedicació al desenvolupament social i comunitari de la ciutat, 
convocant la segona edició del Premi. Les persones candidates han de ser majors de 
65 anys. El Premi no té dotació econòmica, si no que es tracta d’un reconeixement 
honorífic a la persona a qui se li reconeixen els mèrits obtinguts. S’ha atorgat a  Joan 
Cals (2015), Pepita Subirana (2016), Jordi Masfret (2017) Agustí Perramon (2018). 
 
Homenatge Lleva del biberó . El 2 de desembre de 2018 es va fer un homenatge a 5 
persones de Manresa mobilitzades per l’anomenada Lleva del biberó. Va ser un acte 
emotiu, amb parlaments d’historiadors i autoritats. Es va oferir un obsequi a les 
persones homenatjades i un diploma als assistents i familiars. El Consell comarcal es 
va sumar a la iniciativa incorporant a l’homenatge 5 persones més de la comarca. 
 
Envellir en femení. Cada any es participa en la programació del Dia de la dona, amb 
una aportació que relaciona l’envelliment des de la perspectiva de gènere, fruït d’un 
treball transversal amb la Regidoria de la dona. La realitat de l’envelliment poblacional 
està plena de matisos de gènere. Des de les persones cuidadores, fins a la major 
presència de velles dins del col·lectiu de les persones grans, a causa de la major 
esperança de vida de les dones. La voluntat és recollir aquesta perspectiva i 
incorporar-la a les cites anuals. S’han programat els actes següents: Xerrada Tan 
frescas, las nuevas mujeres mayores del siglo XXI a càrrec d’Anna Freixas (2016), 
Gènere i relacions intergeneracionals. Experiències del projecte Art k’suma (2017) i 
Taller Recicla els estris de la cuina (2018). 
 
Art k'suma. El projecte busca fomentar l’intercanvi creatiu entre generacions dins de 
l’àmbit de l’art des de qualsevol de les seves disciplines: plàstiques, musicals, 
visuals,... amb l’objectiu de promoure la cooperació i l’intercanvi d’experiències entre 
persones d’edats diferents, mitjançant una convocatòria adreçada a artistes joves de 
menys de 30 anys i artistes grans de més de 65 anys. 
 
Tracta’m bé . L’Ajuntament de Manresa i el Consell Comarcal del Bages han acordat 
treballar conjuntament la campanya “Tracta'm bé”, amb el doble objectiu de prevenir 
els maltractaments a les persones grans i fomentar el bon tracte i els valors positius 
cap a aquest col·lectiu, com a mètode de prevenció i sensibilització. La campanya té 
la voluntat de generar un impacte social al territori i es concreta en diverses accions 
de sensibilització que s’estan desplegant simultàniament a tots els municipis que 
conformen la comarca del Bages. S’han realitzat les accions: Escenes amb tracte; 
Espais amb tracte, ... 
 
Espai per a la gent gran a la zona Nord . Després d’oferir l’espai a les entitats de 
gent gran de la ciutat sense èxit, es va decidir reorientar l’orientació. L’any 2017 es va 
concretar la cessió de l’Espai a una entitat que l’usés com a espai social i pugues 
gestionar activitats per la gent gran de tota la ciutat. Finalment, es va concretar la 
cessió a la Coordinadora de Jubilats i Pensionistes de Manresa que va acceptar la 
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proposta. El 17 de març, a les 6 de la tarda, es va fer l’acte de inauguració del nou 
Espai i els assistents van poder celebrar l’existència d’una nova direcció. 
 
Espais lúdics i de salut per a la gent gran . Els espais lúdics i de salut per a la gent 
gran formen part de l’oferta de mobiliari urbà de la Diputació de Barcelona. Els espais 
lúdics i de salut tenen l’objectiu d’ajudar a mantenir una activitat física adequada i 
promoure el moviment i l’exercici. Serveixen per a conservar l’equilibri, guanyar 
elasticitat, prevenir les caigudes de repetició i per millorar les possibilitats de realitzar 
determinats moviments necessaris per a realitzar les activitats de la vida diària. El 
2015 es va instal·lar un quart Espai Lúdic al costat del CAP en Salut de la Sagrada 
Família. S’ha organitzat dues sessions informatives adreçades a persones grans del 
barri, amb la finalitat  de poder difondre l’Espai al col·lectiu de persones grans. 
 
A 100 cap als 100 . Programa de caminades per a la gent gran, que es realitza 
mitjançant la formula de intercanvi entre quatre municipis de la província, promogut 
per la Diputació de Barcelona. Té per objectiu contribuir a l’activitat física amb grups 
de la tercera edat i, alhora, donar a conèixer diferents entorns geogràfics de la 
província i viure la natura adaptada a les possibilitats dels usuaris. 
 
Continua fent menció a la resta d’actuacions realitzades durant la legislatura (dansa i 
moviment, els meus records, tallers, ...). Finalment, Rosich agraeix la implicació de les 
entitats i les associacions de veïns, que han col·laborat amb la Regidoria de Gent 
gran i han col·laborat en la majoria de projectes realitzats i convida  als assistents a 
manifestar la seva opinió. 
 
Feliu defensa que el Consell i l’Ajuntament tenen els mateixos objectius per millorar la 
ciutat i aconseguir millorar la qualitat de vida. Demana que no se’ls vegi com un 
problema i proposa estudiar formules per unificar aspectes compartits entre les 
Regidories de Serveis Socials i de Gent gran. També, es refereix a la falta de 
concreció de les altres Regidories en el nou Pla d’Acció de ciutat amiga.  
 
Carbonell diu que l’existència d’un Consell de Gent gran i la seva pròpia Regidoria 
busca espais de representació del col·lectiu. 
 
Mellado afirma que la gent gran és el sector més important i que crea llocs de treball. 
Considera que la Generalitat hauria de tenir una Direcció General de Gent gran.  
 
Vila exposa que la sectorització no existeix a la vida  real i que s’hauria de treballar 
transversalment i no per sectors. Tal vegada, un millor disseny de la ciutat, reduiria els 
ingressos a les residències. Caldria parlar de competències compartides, atès que a 
vegades pot ser discriminatori decidir la creació de sectors, com el de la gent gran.  
 
Rosich pensa que es podrien tractar temes monogràfics i convidar als regidors 
responsables de cada temàtica a tractar temes específics i d’aquesta manera, poder 
aportar la visió del col·lectiu.   
 
Finalment, el Plenari manifesta el seu agraïment a la dedicació de la Regidora, 
desprès de comunicar que no es torna a presentar a les eleccions. 
 
 
3. Torn obert de paraules 
 
Tot seguit, es plantegen els temes següents: 
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Firagran . Cals informa de la celebració de Firagran entre els dies 12 i 15 de juny i que 
les entitats que vulguin poden exposar sense cap cost.  
 
 
Congrés de la gent gran . Cals informa que el Departament de Treball, Afers Socials i 
Famílies i el Consell de la Gent Gran de Catalunya prepara la celebració del 8è 
Congrés de la Gent Gran per a finals d’any, després de cinc anys de l’última 
convocatòria i que tornarà a celebrar al Món Sant Benet el 25 d’octubre. Exposa la 
metodologia de preparació de les ponències: A/ El present de les persones grans: 
drets i deures i B/ Les persones grans del futur. Polítiques d’adaptació de la societat a 
l’envelliment. Es preveu presentar el Congrés el proper 29 d’abril a la seu del Consell 
Comarcal, on es repartirà un qüestionari a respondre en 10 dies. També s’escolliran 7 
representants de la comarca. Demana l’assistència d’un gruix de manresans.  
 
 
Renovació del Consell . Rosich explica que al finalitzar la legislatura el Consell queda 
dissolt, fins que es torni a constituir a principis del 2020. 
 
Feliu demana si se’ls informarà de com fer la renovació i agraeix la feina feta. 
S’explica que s’informarà a totes les entitats. 
 
Mellado exposa que es defineixi les funcions del Consell, donant-li unes noves 
atribucions de col·laboració i participació, actualitzant els estatuts del Consell. 
Demana disculpes per si ha estat massa exigent. 
 
 
Dia de la Gent gran. Rosich explica que es preveu que durant setmana de l’1 al 6 
d’octubre es pugui celebrar els actes del dia de la gent gran, pel que es fa una crida a 
les entitats amb la finalitat que facin arribar les seves propostes. 
 
 
Premi Consell de la Gent gran. S’explica la decisió de la Comissió Permanent de 
mantenir les mateixes bases de la convocatòria, tal i com s’ha fet durant els darrers 
anys i es proposa la composició del jurat per la propera edició, tal i com es va 
plantejar a la Comissió Permanent. Finalment, la composició del jurat quedarà format 
per Jordi Masfret, Josep Mellado, Maria Segalés, Sussi Garcia, Juliana Casero i 
Agustí Perramon. 
 
 
Finalment, Feliu exposa que les actes es reben uns quants mesos després d'haver-se 
efectuat la reunió, junt amb la convocatòria d’una nova reunió, pel que demana que 
s'enviïn uns dies després, quan estigui feta. D'aquesta manera és més fàcil recordar 
les qüestions tractades i possibilita efectuar noves aportacions i/o esmenes a l'acta, tal 
i com s’ha decidit per la Comissió Permanent.  Tothom hi està d’acord. 
 
 
I sense més assumptes a tractar es dóna per acabat el Consell. 
 


