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

dia	  12	  de	  juny	  de	  2014	  a	  les	  17.00h.	  

	  

ASSISTENTS:	   David	   Font	   (alcalde	   de	   Gironella),	   Mònica	   Flores	   (Regidora	   d’Atenció	   a	   les	  

Persones),	   Dolors	   Canals,	   Vicenç	   Sala,	   Ramon	   Vilà,	   Climent	   Font	   	   (Membres	   de	   l’Associació	  

Gerundella),	  Mª	  Carme	  Fornell,	  	  Ramona	  Tubau	  	  (representants	  de	  	  les	  Comissions	  de	  Treball),	  

Esperança	  López,	  Mª	  Àngels	  Riu	  (representants	  de	  la	  comissió	  d’activitats)	  Anna	  Ribera	  i	  Roser	  

Ribera	   (representants	  de	  Creu	  Roja	  Gironella),	   	   Joan	  Gangolells	   (Representant	  de	   l’Associació	  

de	  Veïns	  de	  Cal	  Blau),	  Alfons	  Ballús	  (Representant	  de	  Petanca	  Viladomiu	  Nou),	  	  Núria	  Artero	  i	  

Maria	  Paz	  (dinamitzadores	  del	  Casal).	  

	  

1.	  Es	  llegeix	  i	  s'aprova	  l'acta	  de	  la	  darrera	  reunió	  del	  Consell	  Gestor	  celebrada	  el	  dia	  20	  de	  març	  

de	  2014.	  

2.	  Seguiment	  i	  avaluació	  de	  les	  activitats	  realitzades	  durant	  el	  3r	  trimestre	  del	  curs	  2013-‐2014.	  

Les	  activitats	  permanents	  s’han	  mantingut.	  	  S’informa	  que	  totes	  les	  activitats	  permanents	  
acaben	  el	  dilluns	  30	  de	  juny.	  

Les	  activitats	  puntuals	  que	  s’han	  realitzat	  durant	  el	  tercer	  	  trimestre	  de	  l’any	  són:	  

-‐ 31/03/2014:	  Exposició	  “Dones	  i	  ciència”	  en	  motiu	  dels	  actes	  de	  celebració	  del	  8	  de	  
març,	  dia	  de	  la	  dona.	  Institut	  Català	  de	  la	  Dona.	  Tot	  i	  que	  no	  va	  despertar	  molt	  interès	  
varies	  persones	  ens	  van	  comentar	  que	  la	  temàtica	  era	  interessant.	  

-‐ 08/04/2014:	  Xerrada	  “Enginyeria	  és	  femení	  “	  a	  càrrec	  de	  la	  Dra.	  Mª	  Dolors	  Grau.	  
Xerrada	  feta	  conjuntament	  amb	  l’Institut	  Pere	  Fontdevila.	  

-‐ 23/04/2014:	  Projecte	  “Roses	  solidàries”.	  Enguany	  hi	  hagut	  17	  voluntaris	  per	  repartir	  
roses.	  Es	  van	  beneficiar	  unes	  90	  persones.	  

-‐ 23/04/2014:	  Concurs	  literari.	  No	  hi	  assisteix	  gaire	  gent,	  coincideix	  amb	  una	  excursió	  i	  
molts	  usuaris	  són	  fora.	  

-‐ 25/04/2014:	  Obra	  de	  teatre	  “Els	  fantasmes	  trapelles”	  del	  grup	  de	  teatre	  “La	  tardor”.	  
Assisteixen	  un	  gran	  nombre	  de	  persones,	  entre	  elles	  pares	  i	  nens.	  Valoració	  molt	  
positiva.	  

-‐ 29/04/2014:	  Club	  de	  lectura	  amb	  el	  llibre	  ”L’estiu	  que	  comença”	  de	  Sílvia	  Soler.	  Hi	  
assisteixen	  unes	  15	  persones,	  debat	  i	  col·∙loqui	  molt	  interessant.	  Un	  dels	  llibres	  que	  
més	  ha	  agradat.	  

-‐ 11/05/2014:	  Caminada	  popular	  de	  Gerundella.	  Fan	  la	  caminada	  148	  persones.	  
Valoració	  positiva	  del	  recorregut	  i	  de	  l'organització	  per	  part	  de	  Gerundella.	  



-‐ 20/05/2014:	  Xerrada	  sobre	  com	  prevenir	  el	  sol	  i	  la	  calor.	  Organitza	  Creu	  Roja.	  Hi	  
assisteixen	  unes	  30	  persones	  i	  sorgeixen	  moltes	  preguntes	  per	  millorar	  la	  salut	  de	  la	  
pell	  amb	  el	  sol.	  

-‐ 21/05/2014:	  Trobada	  de	  Casals	  del	  Baix	  Berguedà.	  Hi	  assisteixen	  15	  persones	  de	  
Gironella.	  La	  valoració	  general	  és	  bona.	  

-‐ 27/05/2014:	  Club	  de	  lectura	  amb	  el	  llibre	  “El	  romanço	  d’Anna	  Tirant”	  de	  Josep	  Pedrals.	  
S’anul·∙la	  per	  indisposició	  de	  l’autor,	  però	  s’està	  buscant	  un	  altre	  dia,	  conjuntament	  
amb	  l’autor.	  

	  Pel	  que	  fa	  a	  l’estat	  de	  comptes	  dels	  últims	  tres	  mesos	  les	  despeses	  totals	  que	  hi	  ha	  hagut	  són	  
de	  405.53€	  i	  les	  entrades	  són	  de	  381€.	  	  

Les	  despeses	  que	  hi	  ha	  hagut	  són	  les	  següents:	  

-‐ Despeses	  vàries	  de	  la	  Llar:	  16.66€	  
-‐ Roses	  solidàries:	  39.87	  €	  
-‐ Concurs	  literari	  :	  13.89	  €	  
-‐ Bar:	  381	  €	  de	  sortides	  i	  335.11	  €	  d’entrades	  

	  

3.	  proposta	  i	  aprovació	  si	  s’escau	  de	  les	  activitats	  durant	  el	  mes	  de	  juny	  i	  juliol:	  

-‐ 17	  de	  juny:	  xerrada	  de	  riscos	  a	  la	  Llar	  a	  càrrec	  de	  Diputació.	  
-‐ 26	  de	  juny	  Club	  de	  lectura	  amb	  l’autor	  Josep	  Mª	  Espinàs.	  Homenatge	  al	  vintè	  

aniversari	  dels	  focs	  al	  Berguedà.	  	  
-‐ 4	  de	  juliol.	  Obra	  de	  teatre	  del	  grup	  La	  Tardor	  “L’amor	  sempre	  vigila”.	  
-‐ 11	  de	  juliol	  festa	  final	  de	  curs.	  Sopar	  a	  la	  fresca	  i	  ball.	  
-‐ 19	  de	  juliol.	  Possible	  repetició	  de	  l’obra	  de	  teatre.	  	  

Els	  monogràfics	  de	  les	  activitats	  preparades	  per	  al	  mes	  de	  juliol	  són	  les	  següents:	  

-‐ Balls	  en	  línia	  al	  jardí	  de	  la	  Llar.	  A	  càrrec	  de	  Queralt	  Roca	  	  
-‐ Manualitats	  a	  càrrec	  de	  Clotilde	  Ureña	  	  
-‐ Intensiu	  de	  photoshop	  i	  de	  xarxes	  socials.	  A	  càrrec	  de	  Ricard	  Codina	  	  
-‐ Aqua	  zumba	  a	  les	  piscines	  municipals.	  A	  càrrec	  de	  Bet	  Gill	  	  
-‐ Curs	  de	  fotografia	  per	  a	  tots.	  A	  càrrec	  de	  Montse	  Comelles	  	  

S’aproven	  totes	  les	  activitats.	  	  

Les	  activitats	  permanents	  que	  s’oferiran	  durant	  el	  curs	  2014-‐2015	  seran	  les	  següents:	  

-‐ Anglès	  (2	  nivells)	  
-‐ Francès	  (2	  nivells)	  
-‐ Català	  (2	  nivells)	  
-‐ Taller	  d’escriptura	  
-‐ Pintura	  (2	  nivells)	  
-‐ Puntes	  al	  coixí	  i	  punta	  d’agulla	  
-‐ Costura	  



-‐ Patchworck	  	  
-‐ Informàtica	  (4	  nivells)	  
-‐ Gimnàstica	  (2	  cursos)	  
-‐ Bijuteria	  
-‐ Berenem	  plegats	  	  
-‐ Arts	  plàstiques	  *	  
-‐ Fotografia	  *	  

Arts	  plàstiques	  i	  fotografia	  són	  dues	  noves	  propostes	  per	  al	  curs	  vinent.	  S’explica	  que	  costura	  
es	  professionalitzarà	  a	  partir	  del	  mes	  de	  setembre.	  

L’Esperança	  (professora	  de	  pintura)	  rectifica	  i	  diu	  que	  durant	  el	  proper	  curs	  a	  costura	  nomès	  hi	  
haurà	  un	  nivell.	  

La	  Mª	  Àngels	  comenta	  que	  si	  aquesta	  nova	  activitat	  de	  costura	  és	  farà	  pagar.	  	  La	  Núria	  
contesta	  que	  encara	  no	  se	  sap	  el	  preu	  però	  sí.	  I	  la	  MªÀngels	  respon	  que	  realment	  quan	  es	  
sumen	  totes	  es	  activitats	  que	  es	  fan	  al	  Casal,	  això	  suposa	  pagar	  molts	  diners	  a	  finals	  de	  mes.	  

L’Alcalde	  explica	  que	  quest	  lloc	  és	  un	  Casal	  com	  a	  tal	  i	  que	  a	  banda	  de	  les	  activitats	  dirigides	  
que	  es	  fan,	  també	  es	  pot	  venir	  al	  Casal	  a	  prendre	  un	  cafè,	  a	  llegir	  el	  diari,	  a	  fer	  la	  partida...	  i	  que	  
també	  s’ha	  d’agafar	  l’hàbit	  de	  venir	  aquí	  a	  passar	  la	  tarda.	  

A	  més	  s’intenta	  que	  les	  activitats	  que	  s’ofereixen	  siguin	  el	  més	  econòmiques	  possibles	  i	  també	  
legals,	  amb	  això	  ens	  hi	  hem	  de	  posar.	  

	  

4.	  seguiment,	  avaluació	  i	  noves	  propostes	  dels	  serveis	  oferts	  durant	  el	  tercer	  	  trimestre.	  

El	  servei	  de	  fisioteràpia	  no	  ha	  tingut	  gaires	  usuaris,	  però	  es	  manté	  en	  la	  comparativa	  dels	  altres	  
mesos.	  La	  perruqueria	  sembla	  que	  comença	  a	  funcionar	  tot	  i	  ser	  el	  servei	  amb	  menys	  usuaris.	  
La	  podologia	  està	  funcionant	  molt	  bé.	  S’esgoten	  totes	  les	  hores,	  però	  la	  demanda	  del	  servei	  
queda	  coberta.	  

El	  Joan	  pregunta	  perquè	  no	  hi	  ha	  més	  hores	  de	  podologia.	  

L’Alcalde	  respon	  que	  l’Ajuntament	  actualment	  bonifica	  el	  50	  %	  del	  cost	  total	  del	  servei.	  Si	  
s’ampliessin	  les	  hores	  es	  disminuiria	  el	  %	  a	  bonificar.	  

5.	  Assumptes	  sobrevinguts.	  

L’Alcalde	  comenta	  que	  s’havia	  d’haver	  fet	  una	  visita	  al	  Parlament	  de	  Catalunya	  al	  mes	  de	  maig	  
però	  que	  finalment	  no	  es	  va	  poder	  fer,	  per	  això	  hi	  ha	  una	  nova	  data	  programada,	  el	  30	  de	  juny.	  
L’idea	  és	  també	  visitar	  el	  Born	  i	  la	  Basílica	  de	  Sta.	  Maria	  del	  Mar.	  

	  

6.	  Precs	  i	  preguntes.	  



El	  Ramon	  comenta	  que	  ha	  sentit	  que	  per	  la	  festa	  Major	  es	  faria	  alguna	  activitat	  a	  la	  Llar	  i	  
pregunta	  si	  l’associació	  Gerundella	  es	  podria	  fer	  càrrec	  aquell	  dia	  del	  bar.	  També	  li	  agradaria	  
saber	  com	  està	  el	  tema	  del	  bar	  i	  la	  pica.	  

L’alcalde	  exposa	  que	  part	  part	  seva	  no	  hi	  hauria	  problema	  perquè	  posessin	  el	  bar	  pel	  concurs	  
de	  botifarres	  que	  es	  farà	  el	  dia	  16	  d’agost.	  

	  La	  regidora	  comenta	  que	  van	  venir	  a	  fer	  uns	  pressupostos	  però	  que	  ho	  volen	  comparar.	  

La	  Roser	  comenta	  que	  es	  podria	  fer	  un	  ball	  o	  una	  festa	  en	  benefici	  del	  bar.	  És	  a	  dir	  que	  els	  
diners	  obtinguts	  d’aquesta	  festa	  servissin	  	  per	  poder	  montar	  la	  pica	  i	  el	  bar	  nou.	  

L’alcalde	  explica	  que	  durant	  el	  mes	  de	  juliol	  es	  farà	  la	  selecció	  per	  triar	  al	  nou	  conserge	  del	  
Casal	  i	  que	  al	  mes	  de	  setembre	  ja	  s’incorporarà	  immediatament.	  

A	  les	  18.00	  	  hores	  finalitza	  reunió	  .	  La	  propera	  reunió	  serà	  el	  dijous	  dia	  18	  de	  setembre	  a	  les	  
17:00	  h.	  

	  

	  

	  

	  

	  


