
ACTA	  REUNIÓ	  CONSELL	  GESTOR	  DEL	  CASAL	  DE	  LA	  GENT	  GRAN	  DE	  GIRONELLA	  celebrada	  el	  

dia	  16	  de	  desembre	  de	  2014	  a	  les	  17.00h.	  

	  

ASSISTENTS:	  	  David	  Font	  (	  alcalde	  de	  Gironella)Dolors	  Canals,	  Vicenç	  Sala,	  Ramon	  Vilà,	  Climent	  

Font,	   Joan	   Garcia	   (Membres	   de	   l’Associació	   Gerundella),	  Mª	   Carme	   Fornell,	   	  Mª	   Àngels	   Riu	  	  

(representants	   de	   	   les	   Comissions	   de	   Treball)	   	   Roser	   Ribera	   (representant	   de	   Creu	   Roja	  

Gironella)	   Josep	   Gangolells	   (representat	   de	   l’associació	   de	   veins	   de	   Cal	   Blau),	   Montse	   Pont	  

(Assistent	  social	  de	  l’Ajuntament	  de	  Gironella)	  i	  Núria	  Artero.	  

	  

1.	   Es	   llegeix	   i	   s'aprova	   l'acta	   de	   la	   darrera	   reunió	   del	   Consell	   Gestor	   celebrada	   el	   dia	   18	   de	  

setembre	  de	  2014.	  

2.	  Seguiment	  i	  avaluació	  de	  les	  activitats	  realitzades	  durant	  el	  primer	  trimestre	  del	  curs	  2014-‐
2015.	  

Les	  activitats	  permenents	  són	  les	  següents:	  

-‐ Anglès:	  2	  nivells.	  En	  total	  16	  persones	  
-‐ Francès:	  2	  nivells.	  En	  total	  13	  persones	  
-‐ Català:	  2	  nivells.	  19	  persones	  
-‐ Informàtica:	  4	  nivells.	  45	  persones	  
-‐ Gimnàstica:	  2	  nivells.	  En	  total	  47	  persones	  
-‐ Gimnàstica	  dolça:	  14	  persones	  
-‐ Tai-‐txi:	  24	  persones	  
-‐ Bijuteria:	  7	  persones	  
-‐ Taller	  d’escriptura:	  7	  persones	  
-‐ Patchworck:	  4	  persones	  
-‐ Pintura:	  7	  persones	  
-‐ Grup	  de	  lectura:	  15	  persones	  
-‐ Grup	  de	  teatre:	  8	  persones	  
-‐ Berenem	  plegats:	  de	  10	  a	  15	  persones	  cada	  setmana	  
-‐ Puntes	  al	  coixí	  i	  punta	  d’agulla:	  16	  persones	  
-‐ Costura	  per	  a	  tots:	  5	  persones	  

	  

Les	  activitats	  puntuals	  que	  s’han	  realitzat	  durant	  el	  primer	  trimestre	  han	  estat:	  

SETMANA	  CULTURAL:	  

-‐ 06/10/2014:	  Cinefòrum	  a	  la	  residència	  amb	  la	  visualització	  d’una	  pel·∙lícula	  
gastronòmica.	  Hi	  ha	  poca	  participació.	  



-‐ 07/10/2014:	  Visita	  al	  Celler	  Oller	  del	  Mas.	  És	  una	  excursió	  d’un	  dia	  a	  un	  celler	  del	  
Bages.	  Hi	  assisteixen	  30	  persones.	  Es	  comenta	  que	  s’havia	  intentat	  fer	  un	  autocar	  gran	  
però	  que	  no	  es	  va	  omplir.	  

-‐ 08/10/2014:	  Xerrada	  “I	  la	  vinya	  desaparagué”.	  Hi	  va	  haver	  poca	  assistència	  però	  a	  
xerrada	  va	  agradar	  molt.	  Xerrada	  a	  càrrec	  de	  Maria	  Estruch.	  

-‐ 09/10/2014:	  Caminada	  per	  conèixer	  les	  plantes	  remeieres.	  Hi	  assisteixen	  unes	  15	  
persones.	  El	  mateix	  dia	  a	  la	  tarda	  hi	  ha	  taller	  de	  cuina	  freda	  a	  la	  residència.	  Es	  fa	  coca	  
de	  recapte,	  només	  hi	  assisteixen	  5	  persones	  de	  la	  Llar.	  

-‐ 10/10/2014:	  Berenem	  com	  quan	  érem	  petits	  i	  xerrada	  amb	  els	  castellers	  de	  Berga.	  És	  
una	  activitat	  intergeneracional;	  es	  dona	  pa	  amb	  oli	  i	  xocolata.	  De	  la	  residència	  venen	  
30	  persones.	  Hi	  ha	  pocs	  nens.	  

-‐ 11/10/2014:	  Concurs	  de	  plats	  tradicionals	  i	  concert	  amb	  berguedà	  folk.	  Es	  presenten	  
15	  plats	  al	  concurs.	  Al	  concert	  no	  hi	  assisteix	  massa	  gent	  (unes	  20	  persones)	  

-‐ 12/10/2014:	  Dia	  de	  la	  gent	  gran:	  Missa	  a	  la	  residència	  i	  posterior	  pica-‐pica	  a	  la	  Llar	  
amb	  música	  que	  amenitza	  l’ambient.	  Hi	  ha	  poca	  participació.	  Hi	  assisteixen	  unes	  30	  
persones.	  

Una	  persona	  comenta	  que	  la	  difusió	  sempre	  és	  un	  tema	  que	  queda	  pendent	  ja	  que	  hi	  ha	  molta	  
gent	  que	  no	  s’en	  assabenta.	  

L’Alcalde	  proposa	  planificar	  la	  setmana	  de	  gent	  gran	  durant	  el	  mes	  de	  juliol	  i	  així	  poder	  tirar	  el	  
programa	  bústia	  per	  bústia.	  

La	  Montse	  exposa	  que	  la	  suma	  d’usuaris	  no	  arriba	  a	  150	  persones	  (això	  és	  nomès	  un	  10%	  de	  la	  
població	  diana).	  Es	  proposa	  fer	  una	  jornada	  per	  convidar	  a	  un	  amic	  (apadrinar)	  

La	  resta	  d’activitats	  puntuals	  són	  les	  següents:	  

-‐ Club	  de	  lectura	  amb	  l’autor	  Toni	  Gol:	  Hi	  assisteixen	  13	  persones.	  
-‐ Castanyada,	  ball	  i	  berenar:	  67	  persones	  
-‐ Conferència	  Marató	  de	  Tv3.	  S’ha	  hagut	  d’anul·∙lar	  per	  problemes	  tècnics	  aliens	  a	  la	  Llar.	  
-‐ Club	  de	  lectura	  amb	  el	  llibre	  “Les	  veus	  del	  desert”:	  17	  persones	  
-‐ Confecció	  de	  llaços	  per	  al	  25	  de	  novembre:	  8	  persones	  
-‐ II	  Debat	  intergeneracional	  per	  l’eliminació	  de	  la	  violència	  contra	  les	  dones:	  15	  

persones	  
-‐ Decoració	  de	  Nadal	  de	  la	  Llar	  

Les	  activitats/	  temes	  que	  queden	  pendents	  abans	  d’acabar	  el	  trimestre	  són:	  	  

-‐ Taller	  de	  centres	  de	  Nadal:	  És	  gratuït	  i	  organitzat	  per	  una	  voluntària	  de	  la	  Llar.	  Es	  farà	  
els	  dies	  11	  i	  18	  de	  desembre.	  

-‐ Cinefòrum	  intergeneraciona	  el	  dijous	  18	  de	  desembre	  s’havia	  de	  fer	  una	  activitat	  
conjunta	  amb	  l’IES	  Pere	  Fontdevila,	  però	  s’ha	  anul·∙lat	  per	  manca	  de	  temps	  dels	  
alumnes	  i	  es	  trasllada	  per	  a	  principis	  d’any.	  La	  proposta	  és	  fer	  una	  pel·∙lícula	  mensual	  o	  
trimestral	  segons	  l’acollida.	  



-‐ Celebració	  de	  Nadal:	  El	  divendres	  19	  de	  desembre	  es	  farà	  actuació	  de	  balls	  en	  línes	  i	  
seguidament	  el	  Caga	  tió	  solidari.	  També	  hi	  haurà	  ball	  amb	  Son.2	  i	  berenar	  amb	  torrons	  
i	  moscatell.	  

-‐ Teatre:	  El	  dissabte	  4	  de	  gener	  a	  les	  6	  de	  la	  tarda	  a	  la	  Llar	  es	  portarà	  a	  terme	  la	  narració	  
i	  escenificació	  del	  poema	  de	  Nadal	  de	  Josep	  Mª	  de	  Segarra,	  a	  càrrec	  del	  grup	  de	  teatre	  
de	  la	  Llar	  “La	  tardor”	  amb	  col·∙laboració	  de	  la	  Pubilla	  i	  l’Hereu	  de	  Gironella,	  amb	  
membres	  de	  la	  Coral	  Infantil	  i	  amb	  tres	  músics.	  

Pel	  que	  fa	  a	  l’estat	  de	  comptes	  dels	  últims	  tres	  mesos	  les	  despeses	  totals	  que	  hi	  ha	  hagut	  són	  
de	  884.64€	  i	  les	  entrades	  són	  de	  792.9€.	  	  

	  

Les	  despeses	  que	  hi	  ha	  hagut	  són	  les	  següents:	  

-‐ Despeses	  vàries	  de	  la	  Llar:	  10.3	  €	  
-‐ Setmana	  de	  la	  gent	  gran:	  409.41	  €	  
-‐ Joc	  del	  Rummikub:	  11.95	  €	  
-‐ Castanyada:	  228€	  d’entrades	  i	  211.03	  €	  de	  sortides	  
-‐ Bar:	  564.9	  €	  d’entrades	  i	  242.95	  €	  de	  sortides	  

	  

	  

3.	  Seguiment,	  avaluació	  i	  noves	  propostes	  dels	  serveis	  oferts	  durant	  el	  trimestre	  passat:	  

El	  servei	  de	  fisioteràpia	  hi	  assisteixen	  pocs	  usuaris	  (4	  persones	  en	  4	  mesos).	  El	  servei	  de	  
perruqueria	  costa	  que	  arranqui	  es	  manté	  en	  una	  mitja	  de	  dues/	  tres	  persones	  per	  mes.	  La	  
podologia	  es	  manté	  en	  un	  nivell	  alt	  d’usuaris.	  

El	  Joan	  Garcia	  demana	  si	  es	  pot	  ampliar	  la	  franja	  horària	  del	  servei	  de	  podologia.	  Se	  li	  respòn	  
que	  cal	  però	  veure	  si	  tenen	  disponibilitat	  els	  podòlegs,	  a	  més,	  cal	  tenir	  en	  compte	  que	  si	  
s’augmentés	  les	  hores	  segurament	  el	  preu	  del	  servei	  també	  incrementaria.	  

L’alcalde	  va	  tenir	  una	  reunió	  amb	  les	  fisioterapeutes	  que	  fan	  el	  servei	  a	  la	  Llar	  (la	  Mons	  i	  la	  
Terricabres),	  elles	  proposen	  que	  només	  hi	  hagi	  una	  sola	  professional	  i	  que	  aquesta	  invertís	  en	  
ultrasons,	  escalfor...	  Es	  va	  quedar	  que	  a	  principis	  d’any	  es	  tornaria	  a	  parlar	  sobre	  aquest	  tema.	  

4.	  Assumptes	  sobrevinguts.	  

-‐	  La	  Núria	  explica	  que	  també	  es	  va	  fer	  una	  reunió	  amb	  totes	  les	  perruqueres	  del	  poble,	  es	  va	  
crear	  un	  calendari	  per	  intentar	  reactivar	  el	  servei.	  A	  partir	  d’ara	  hi	  haurà	  10	  perruqueres	  que	  
disposades	  a	  seguir	  amb	  el	  servei;	  només	  es	  farà	  dimarts	  a	  la	  tarda	  i	  sempre	  hi	  haurà	  d’haver	  
una	  presència	  física.	  A	  més	  hi	  haurà	  serveis	  suplementaris	  com	  manicura,	  celles...	  aquest	  canvi	  
s’implementarà	  a	  partir	  de	  gener.	  

-‐	  Propostes	  Comissió	  d’activitats:	  febrer	  visita	  al	  Castell	  Florejacs	  i	  les	  Pallargues.	  Març	  sortida	  
al	  Mont	  Sant	  Benet.	  I	  també	  una	  sortida	  a	  Colliure	  per	  la	  maternitat	  d’Elna.	  



-‐	  Queixes	  pel	  fred	  a	  l’aula	  d’Informàtica.	  S’acorda	  que	  es	  parlarà	  amb	  un	  tècnic.	  

S’aprofita	  per	  comentar	  que	  el	  pressupost	  de	  l’aire	  acondicionat	  són	  aprox.	  20000	  €	  i	  cal	  
valorar	  perquè	  el	  pic	  de	  calor	  són	  pocs	  dies.	  

-‐ Pica	  aula	  pintura.	  Es	  valorarà	  de	  cara	  a	  l’any	  vinent.	  L’espai	  està	  pensat	  per	  una	  mini	  
cuina	  per	  poder-‐hi	  fer	  tallers	  i	  per	  tant,	  cal	  fer-‐ho	  pensant	  en	  el	  projecte	  inicial.	  
	  

6.	  Precs	  i	  preguntes.	  

El	  Joan	  Garcia	  pregunta	  sobre	  el	  tema	  de	  la	  zumba.	  La	  Núria	  exposa	  que	  només	  hi	  ha	  tres	  
persones	  apuntades	  i	  que	  es	  va	  arribar	  a	  la	  conclusió	  que	  ja	  s’estan	  fent	  prou	  activitats	  
d’aquesta	  línea.	  De	  moment	  es	  queda	  que	  no	  es	  realitzarà.	  

L’Alcalde	  comenta	  que	  s’ha	  de	  començar	  a	  mirar	  el	  tema	  dels	  professors	  de	  la	  llar	  i	  que	  amb	  el	  
temps	  s’haurà	  de	  mirar	  que	  tots	  els	  professors	  siguin	  autònoms	  ja	  que	  l’Ajuntament	  no	  vol	  
promocionar	  l’economia	  submergida.	  

	  

A	  les	  18.00	  hores	  finalitza	  la	  reunió.	  La	  propera	  reunió	  serà	  el	  dijous	  dia	  24	  de	  març	  a	  les	  17:00	  
hores.	  

	  

	  

	  

	  


