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

 

 
Data: 13 de setembre de 2017 
Lloc: CC el Casino – Passeig Pere III, 27 
Assistents: 

 
- Antoni Berenguer - Puntal 
- Francesc Vergés – Casal de la Gent gran de Manresa 
- Joan Cals – Ciutadà 
- Jordi Masfret – Ciutadà 
- Juliana Casero  – Casal de la Gent gran de la Balconada 
- Leandre Lladó – Vida creixent 
- Lluís Serracanta – CiU 
- M. Carme Estany – Amics de la gent gran 
- Maria Carrera – Espai Social Manresa 
- Maria Segalés – Associació Viure i conviure 
- Pilar Arnau – Coordinadora de Jubilats i pensionistes 
- Rosa Roura  – Casal de la Gent gran de la Font dels Capellans 
- Sussi Garcia – Ciutadana  
- Víctor Feliu –  CCOO 
- Enric Roca – Secretari del Consell de Gent Gran 
- Mercè Rosich – Regidora de Cohesió social, Gent gran i Sanitat 
 

 

Disculpats: 
 

- Alba Oms - FSSM 
- David Salas – San Egidio 
- M. Carme Sala – AV i gent gran Sgda. Família 
- Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns 

 
 

 

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 durant l’any  
 
 
S’exposen les principals actuacions realitzades fins ara: 
 
- Premi Consell de la Gent gran. S’ha convocat el  i es poden enviar candidats fins 

el dia 17. El jurat estarà format per: Josep Mellado, Marina Hosta, Jordi Masfret, 
Olga Cervantes i Pilar Arnau 
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- Jornada com ser una ciutat amigable. Es va celebrar la Jornada Com ser una 
ciutat amigable, organitzades per l'IMSERSO. El Consell de la Gent gran va 
participar: moderant una taula rodona d'experts, explicant el projecte Art k'suma, 
en una taula rodona d'experiències i en l’acte de Cloenda.  

 
- Prevenció maltractaments. S’ha celebrat el Dia de la presa de consciència de 

l'abús i el maltractament (15 de juny), amb un Cinefòrum al Casal de la gent gran 
de Manresa (Bernie) 

 
- Tracta'm bé. S’ha acordat treballar conjuntament amb el Consell Comarcal del 

Bages el desenvolupament del projecte i signar un conveni amb el Consell 
Comarcal del Solsonès. 

 
- Espai de Gent gran de l'Ateneu. S’ha cedit a la Coordinadora de Jubilats i 

pensionistes, que va inaugurar l’espai el 17 de març. 
 

 

3. Actuacions previstes pel 2017 
 
A continuació, s’avancen les principals actuacions previstes properament: 
 
- Dia de la Gent gran. S’explica el programa d’actes amb propostes variades, amb 

la finalitat que tothom trobi una proposta que li pugui interessar. Es farà una roda 
de premsa per presentar el programa el dia 26 de setembre, a les 12:00. 

 
- Manresa, ciutat amiga de la gent gran. El mes d’octubre es farà una jornada 

d'experiències municipals a Madrid. Queda pendent fer un estudi sobre l'impacte 
del projecte, amb la finalitat de conèixer la percepció ciutadana sobre les millores 
en els temes recollits pels grups focals. Posteriorment, es presentaran els resultats 
obtinguts i es començarà a redactar el nou Pla de treball 2019-21. 

 
 

4. Torn obert de paraules 
 
Tot seguit, es plantegen els temes següents: 
 
- Feliu s’interessa per les accions executades dins del projecte Manresa, ciutat 

amiga de la gent gran i demana quins resultats s’han obtingut. Com a resposta, la 
Regidora l’informa que s’està treballant amb la resta d’àrees per avaluar els 
resultats i que s’ha creat una Taula sobre l’envelliment i la dependència. 
 

- Vergés informa de l’inici de curs al Casal de la gent gran de Manresa. 
 

- Garcia llegeix una carta signada per Joan Cals en la què es proposa: “homenatjar 
a les persones que en el seu dia defensaren la República, els manresans que 
sobreviuen de la Lleva del biberó”. Es passa a comentar la proposta i es veu la 
necessitat de col·laborar amb el Museu Comarcal i de disposar d’un cens de 
persones homenatjades. S’acorda sumar-se al què es decideixi des del Consell 
Comarcal, atès que el proper 25 de setembre es debatrà la proposta, amb la 
finalitat de realitzar una acció conjunta. 

 
- Porta demana el canvi de nom de gent gran pel de persones grans. La Regidora 

explica que s’està incorporant progressivament la nova denominació, encara que 
proposa que es puguin utilitzar indistintament els dos noms.  
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- Vila demana per la convocatòria del Premi del Consell de la Gent gran. Fins el 
moment, s’han rebut 3 candidatures i es lliurarà una reproducció del Quiosc de 
l’Arpa. 

 
- Riera informa dels actes programats al voltant del Dia Mundial de l’Alzheimer. 

 
- Carrera informa de l’activitat del programa REMS als jardins de Casa Caritat el Dia 

Mundial de l’Alzheimer. 
 
 
 
 
 
 
 

 


