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

Acta provisional. Pendent d’aprovar 
 
 
Data: 20 de desembre 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: 
 

- David Salas – San Egidio 
- M. Carme Sala – AV i gent gran Sgda. Família 
- Marina Hosta – Federació d’Associacions de Veïns 
- Teresa Navarro -  ciutadana 
- Gemma Vila - Anhels 
- M. Carme Sala – AV i gent gran Sgda. Família 

 

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: 
 

Manresa, ciutat amiga amb la gent gran. S’ha entrat a la tercera fase, que 
consisteix en avaluar el treball realitzat. S’ha efectuat un informe amb els 
resultats obtinguts. El mes de juny, es va celebrar la Jornada Com ser una 
ciutat amigable, organitzades per l'IMSERSO, en la que el Consell de la Gent 
gran va participar, moderant una taula rodona d'experts, explicant el projecte 
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Art k'suma, en una taula rodona d'experiències i en l’acte de Cloenda. S’ha 
participat en una jornada d'experiències municipals a Madrid. 
S’ha convocat la Comissió ciutadana per preparar una jornada participativa, 
Victor Feliu ha passat a substituir la baixa causada per la defunció de Joan 
Mateu. 
 
Campanya Tracta'm bé. S’ha acordat treballar conjuntament amb el Consell 
Comarcal del Bages el desenvolupament del projecte, per aquest motiu s’ha 
signat un conveni amb el Consell Comarcal del Solsonès i s’han començat a 
concretar les accions de difusió i divulgació. 
 
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). 
 
Dia internacional de la Gent gran. S’ha confeccionat un programa d’actes 
amb propostes variades, amb la finalitat d’oferir propostes al gust de tothom.   
 
Premi Consell de la Gent gran. S’ha lliurat el premi de la tercera edició a 
Jordi Masfret. 

 
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. 
 
Catàleg d’activitats. S’ofereix a les entitats col·laboradores amb la finalitat de 
desplegar accions de interès. 
 
Reis solidaris. S’ha donat continuïtat al projecte iniciat en anys anteriors. 
 
Treball transversal. S’ha treballat amb altres Regidories per fer possible les 
accions: pressupostos participatius, cicle de passejades a 100 cap als 100, dia 
de la dona treballadora i Ignàgora, viure bé a casa. 

 
Els assistents fan les valoracions següents: 
 
Dia internacional de la Gent gran 
 

 El dinar del Consell va estar molt bé (Cals) 

 Cal millorar la difusió, els Casals s’han d’implicar (Vergés) 

 Haurien d’informar als seus socis (Masfret) 

 S’ha de reforçar l’assistència a alguns actes perquè puguin rebre més 
públic: teatre, homenatge, ... Les entitats poden ajudar a fer més difusió 
(Rosich) 

 Cada entitat s’hauria de comprometre a omplir l’acte que té assignat 
(Vergés) 
 

 
 

3. Actuacions previstes  
 
 
S’exposen les principals actuacions previstes per l’any: 
 

 Manresa, ciutat amiga amb la gent gran. 
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- Jornada 25-26 gener 
- Estudi impacte ciutadà 
- Pla de treball 2019-22 

 Tracta’m bé 
- Escenes amb tracte 
- Aules amb tracte 
- Professionals amb tracte 

 Estudi necessitats de la gent gran a Manresa 

 Homenatge Quinta del Biberò 

 Donar continuïtat treballs anteriors: 
- Dia de la gent gran 
- Dia del Bon tracte 
- Reis a les residències 

 Col·laborar en les iniciatives transversals: 
- Pressupostos participatius 
- Cicle de passejades A 100 cap als 100 
- Dia de la dona 
- ... 

 
Els assistents fan les valoracions següents: 

 
Manresa, ciutat amiga amb la gent gran 
 

 S’hauria de donar més temps per avaluar el treball realitzat (Cals) 

 Interessa recollir opinions i no tant explicar actuacions (Rosich) 

 Es faran moltes propostes i interessa que es debatin (Cals) 

 Es donarà un document perquè els assistents l’omplin amb les seves 
propostes (Rosich) 

 L’esquema és adequat atès que es posa a debat molts aspectes de la 
ciutat. Proposa avançar 30 minuts l’hora d’inici i deixar una hora pel debat 
(Feliu) 

 S’avançarà l’hora d’inici i es determinarà el temps dedicat a cada taula 
(Rosich) 

 Troba que no hi ha temps suficient (Cals) 

 Donem el mateix temps a tots els Regidors (Rosich) 

 Els Regidors haurien d’estar presents al debat final (Feliu) 

 Es podria desenvolupar durant 3 dies (Roura) 

 És un moment per passar comptes amb la ciutadania i parlar del futur 
(Rosich) 

 
 
Homenatge Quinta del biberó 
 

 S’ha fet la consulta i a la ciutat viuen 11 persones nascudes l’any 1920 

 Millor impulsar un homenatge dins de l’àmbit municipal, amb la participació 
d’historiadors locals (Feliu) 

 Feliu, Cals, Masfret s’ofereixen com a col·laboradors 

 Es dirà al CCB (Rosich) 
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4. Torn obert de paraules 
 
Tot seguit, es plantegen els temes següents: 
 
- Masfret demana pel projecte de Reis a les Residències 

 
- Cals demana pel trasl·lat de la Residència Catalunya i l’ús que es farà de l’espai 

que quedarà lliure. La Regidora explica que encara no es coneixen dates i usos 
futurs de l’espai. 

 
- Cals proposa que el govern demani idees al Consell de la gent gran. La Regidora 

explica que l’espai depèn d’unes Regidories molt concretes i primer han de ser 
elles les que diguin quins usos volen donar-li. 

 
- Cals demana si les places continuaran sent de titularitat municipal. La Regidora 

explica que el tema depèn d’una altra Regidoria i no coneix quin acord s’està 
tancant amb Acció social de la Generalitat. 

 
- Cals exposa que l’Ajuntament tenia dues residències i ha passat a tenir-ne cap. 

Demana que la Regidora de Serveis Socials convoqui el consell per explicar 
quines accions es pensen fer.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 


