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

dia	  18	  de	  setembre	  de	  2014	  a	  les	  17.00h.	  

	  

ASSISTENTS:	   Mònica	   Flores	   (Regidora	   d’Atenció	   a	   les	   Persones),	   Dolors	   Canals,	   Vicenç	   Sala,	  

Ramon	  Vilà,	   Joan	  Garcia	   	   (Membres	  de	   l’Associació	  Gerundella),	  Mª	  Carme	  Fornell,	   	  Ramona	  

Tubau,	   Pasquala	   Macià	   	   (representants	   de	   	   les	   Comissions	   de	   Treball)	   	   Roser	   Ribera	  

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

Veïns	   de	   Cal	   Blau),	   Alfons	   Ballús	   (Representant	   de	   Petanca	   Viladomiu	   Nou),	   Montse	   Pont	  

(Assistent	   social	  de	   l’Ajuntament	  de	  Gironella)	   	  Núria	  Artero	   i	  Maria	  Paz	   (dinamitzadores	  del	  

Casal).	  

	  

La	  regidora	  Mònica	  Flores	  excusa	  l’absència	  de	  l’Alcalde	  David	  Font.	  

1.	  Es	  llegeix	  i	  s'aprova	  l'acta	  de	  la	  darrera	  reunió	  del	  Consell	  Gestor	  celebrada	  el	  dia	  12	  de	  juny	  

de	  2014.	  

2.	  Seguiment	  i	  avaluació	  de	  les	  activitats	  realitzades	  durant	  el	  mes	  de	  juny	  i	  juliol	  de	  2014.	  

Les	  activitats	  monogràfiques	  que	  s’han	  fet	  han	  estat	  les	  següents:	  

-‐ Balls	  en	  línia:	  hi	  ha	  assistit	  42	  persones.	  
-‐ Fotorafia	  per	  a	  tots:	  10	  persones.	  
-‐ Xarxes	  socials:	  9	  persones.	  
-‐ Fotoshop:	  6	  persones.	  
-‐ Zumba	  a	  la	  piscina:	  17	  persones.	  
-‐ Manualitats	  i	  arts	  plàstiques,	  s’ha	  anul·∙lat	  per	  falta	  de	  participants.	  

Les	  activitats	  puntuals	  que	  s’han	  realitzat	  durant	  el	  quart	  trimestre	  del	  curs	  han	  estat:	  

-‐ 17/06/2014:	  Xerrada	  de	  riscos	  de	  la	  Llar.	  Hi	  assisteixen	  unes	  10	  persones.	  La	  xerrada	  
agrada	  molt.	  

-‐ 26/06/2014:	  Club	  de	  lectura	  amb	  Josep	  Mª	  Espinàs.	  60	  persones.	  Agrada	  molt	  
-‐ 04/07/2014:	  Obra	  de	  teatre	  del	  grup	  “La	  Tardor”.	  Aproximadament	  	  unes	  100	  

persones.	  
-‐ 11/07/2014:	  Festa	  final	  de	  curs.	  Hi	  assisteixen	  95	  persones.	  

Pel	  que	  fa	  a	  l’estat	  de	  comptes	  dels	  últims	  tres	  mesos	  les	  despeses	  totals	  que	  hi	  ha	  hagut	  són	  
de	  999.9€	  i	  les	  entrades	  són	  de	  893.54€.	  	  

	  



Les	  despeses	  que	  hi	  ha	  hagut	  són	  les	  següents:	  

-‐ Festa	  final	  de	  curs:	  516	  €	  
-‐ Bar:	  483.9	  €	  de	  sortides	  i	  296.95€	  €	  d’entrades	  

	  

3.	  Proposta	  de	  les	  activitats	  permanents	  que	  s’oferiran	  durant	  el	  curs	  2014	  -‐	  2015:	  

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	  	  
-‐ Puntes	  al	  coixí	  i	  punta	  d’agulla	  
-‐ Costura	  
-‐ Tai-‐txi	  
-‐ Grup	  de	  teatre	  
-‐ Patchworck	  	  
-‐ Informàtica	  (4	  nivells)	  
-‐ Gimnàstica	  (2	  cursos)	  
-‐ Gimnàstica	  dolça	  
-‐ Bijuteria	  
-‐ Berenem	  plegats	  	  
-‐ Costura	  a	  demanda.	  

S’aproven	  totes	  les	  activitats.	  

L’activitat	  de	  costura	  a	  demanda	  que	  és	  la	  nova	  que	  s’ofereix	  aquest	  any	  ja	  hi	  ha	  6	  persones	  
apuntades.	  

	   Proposta	  de	  les	  activitats	  puntuals	  que	  s’oferiran	  durant	  el	  curs	  2014	  –	  2015.	  

-‐ Setmana	  cultural	  del	  6	  al	  12	  d’octubre:	  Aquest	  any	  estarà	  dedicada	  a	  la	  Gastronomia,	  
cultura	  i	  territori.	  Des	  de	  dilluns	  i	  fins	  diumenge,	  cada	  dia	  hi	  haurà	  activitats.	  

El	  dilluns	  es	  farà	  cinefòrum	  a	  la	  residència,	  el	  dimarts	  una	  sortida	  cultural	  al	  Mas	  de	  St.	  
Iscle,	  el	  dimecres	  xerrada	  amb	  la	  Carme	  Estruch,	  el	  dijous	  caminada	  per	  conèixer	  les	  
plantes	  remeieres	  de	  la	  zona,	  el	  divendres	  berenem	  com	  quan	  érem	  petits	  (trobada	  
intergeneracional)	  i	  el	  diumenge	  hi	  haurà	  la	  tradicional	  missa,	  l’aperitiu	  i	  els	  castellers	  de	  
Berga.	  

La	  Núria	  comenta	  que	  el	  diumenge	  a	  la	  tarda	  hi	  hauria	  el	  concurs	  de	  plats	  i	  posteriorment	  hi	  
havia	  una	  proposta	  de	  folk	  però	  no	  podien	  venir,	  ara	  s’estan	  mirant	  altres	  opcions.	  

La	  Ramona	  comenta	  que	  si	  es	  fan	  activitats	  el	  diumenge	  a	  la	  tarda	  no	  hi	  haurà	  gent.	  



Finalment	  es	  debat	  quin	  és	  el	  millor	  dia	  i	  s’acorda	  que	  el	  concurs	  de	  plats	  i	  la	  música	  es	  farà	  el	  
dissabte	  a	  la	  tarda.	  

-‐ Reactivar	  les	  caminades.	  Es	  proposa	  començar	  de	  nou	  amb	  les	  caminades	  setmanals.	  

La	  Mª	  Àngels	  exposa	  que	  és	  interessant	  tornar-‐les	  a	  reactivar	  però	  que	  s’hauria	  d’apuntar	  la	  
gent	  per	  saber	  quan	  caminants	  hi	  hauria.	  

La	  Montse	  comenta	  que	  es	  podria	  parlar	  amb	  en	  Lluis	  i	  entre	  ell	  i	  dos	  mes	  liderar	  les	  
caminades.	  

-‐ Promoure	  l’hora	  del	  joc/	  partida:	  aquest	  tema	  ja	  es	  va	  parlar	  amb	  la	  comissió	  
d’activitats,	  i	  van	  exposar	  que	  per	  facilitar	  que	  la	  gent	  es	  quedi	  a	  la	  Llar	  quan	  surt	  de	  
les	  activitats	  seria	  interessant	  promoure-‐ho.	  
	  

-‐ Oferir	  una	  sortida	  cultural	  per	  trimestre	  (teatre,	  museu...)	  

	  

4.	  Seguiment	  i	  	  avaluació	  	  dels	  serveis	  oferts	  durant	  el	  mes	  de	  juny	  i	  juliol.	  

El	  servei	  de	  fisioteràpia	  no	  ha	  tingut	  gaire	  demanda.	  El	  servei	  de	  perruqueria	  segueix	  amb	  pocs	  
usuaris.	  La	  podologia	  està	  funcionant	  molt	  bé.	  S’esgoten	  totes	  les	  hores,	  però	  la	  demanda	  del	  
servei	  queda	  coberta.	  

	  

5.	  Assumptes	  sobrevinguts.	  

S’està	  vetllant	  per	  la	  barra	  del	  bar,	  ja	  està	  pressupostada	  i	  demanada.	  

Hi	  ha	  una	  proposta	  d’una	  nova	  activitat,	  el	  zumba.	  La	  Núria	  explica	  que	  a	  través	  d’el	  
monogràfic	  de	  zumba	  	  a	  la	  piscina	  que	  es	  va	  fer	  durant	  el	  mes	  de	  juliol,	  i	  l’èxit	  que	  va	  tenir,	  s’ha	  
decidit	  proposar-‐ho	  com	  a	  activitat	  de	  la	  Llar.	  

El	  Vicenç	  proposa	  que	  es	  faci	  un	  cartell	  i	  que	  la	  gent	  interessada	  s’apunti.	  

La	  proposta	  ha	  semblat	  bé.	  

El	  diumenge	  dia	  28	  de	  setembre	  és	  el	  dia	  de	  la	  sostenibilitat,	  des	  de	  la	  Llar	  s’organitzarà	  una	  
caminada	  de	  8km	  pels	  voltants	  de	  Gironella.	  

	  

6.	  Precs	  i	  preguntes.	  

El	  Joan	  pregunta	  què	  passa	  amb	  l’aire	  acondicionat.	  

La	  Mònica	  comenta	  que	  això	  no	  està	  pressupostat.	  

El	  president	  de	  Gerundella	  comenta	  que	  a	  la	  Llar	  hi	  fa	  molta	  calor.	  



La	  Mònica	  respon	  que	  per	  disminuir	  la	  calor	  s’intentarà	  posar	  unes	  cortines	  a	  la	  sala	  gran.	  

El	  Joan	  exposa	  que	  si	  estiguéssim	  	  interessats	  en	  fer	  una	  sortida	  a	  Elna,	  l’Assumpta	  Montellà	  
s’en	  encarregaria	  d’organitzar-‐ho	  i	  després	  fer	  una	  xerrada.	  

	  A	  les	  18.00	  	  hores	  finalitza	  reunió	  .	  La	  propera	  reunió	  serà	  el	  dijous	  dia	  11	  de	  desembre	  a	  les	  
17:00	  h.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  


