Acta Núm.2.CGG. -130918-

ACTA 2A SESSIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN
Dia: 13/09/2018
Hora: 12h
Lloc: Sala de Plens de l’Ajuntament
Assistents:
- Carles Sala, regidor de Gent Gran.
- Laura Espinasa, secretària del Consell de la Gent Gran.
- Magdalena López Balasch, Presidenta de l’Esplai, Associació d’Arenys de Mar
- Anna Pellicer Calatayud, veïna d’Arenys de Mar.
- Jaume Barangé Salvañà, President de la Vocalia de Jubilats.
- Assumpció Dias, Aula d’Extensió Universitària.
- Alfred Mora, veí d’Arenys de Mar.
- Marta Fonseca, Col·lectiu6 del Programa d’Envelliment Actiu i Autonomia Personal de
la Diputació de Barcelona.

ORDRE DEL DIA:

1.
2.
3.
4.
5.

Aprovació acta anterior.
Propostes activitats del mes de la gent gran.
Projecte Intergeneracional , proposta a línies de treball.
Precs i preguntes.
Acords.

1. Es procedeix a llegir l’acta anterior i es dóna per aprovada.
2. Propostes activitats del mes de la gent gran.
Comentaris sobre el Berenar:
Es pregunta el berenar quan serà.
Hi ha un aforament molt limitat, ja que si es vol fer Havaneres hi haurà d’haver entarimat i es
redueixen les places.
Es comenta les experiències d’edicions passades:
Per exemple l’any 2011 es va realitzar un esmorzar que la gent va dir que no va anar prou bé
perquè no es va acabar d’omplir la sala polivalent. Tot i que es va valorar que el que succeeix és
que quan s’ajunta amb residències s’omple tant que no hi ha prou aforament.
Es comenta que es podria fer un aperitiu dinar amb residències solament i una altra dia pel
berenar.
Es fa la reflexió que en el berenar la gent d’Arenys té gana més tard de les cinc, per això es va
fer l’any passat a les 6 de la tarda. Tot i que per a les residències no els hi va tant bé perquè
sopen d’hora.
Es queda com a possible data pel berenar el dia 18 d’octubre, a falta de confirmar la sala.
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S’ha d’anunciar a l’agenda d’activitats que es vendran els dies: divendres 5 i dilluns 8 d’octubre.
Per l’entrada:
Que hi hagi 2 voluntaris per entitat que donin suport a l’entrada.
Muntatge del berenar:
Es demana que ajudi al matí a muntar les taules i estovalles i a la tarda a les 4 que estigui tot
muntat amb la taula parada amb els plats del berenar.
Es comenta quina tipologia ha de tenir el berenar per tal que sigui del gust de tothom.
I es proposa que sigui de pa amb tomàquet i pernil, formatge semi, patates, aigües, sucs, cava i
cola.
També es passarà una pel·lícula al Teatre Principal que s’haurà de triar entre tothom. Una que
podria estar bé es “El Exótico Hotel Marigold”. Altres propostes són pel·lícules d’aquell
temps...Passarem pel watsap proposta i decidirem entre les que hem comentat al Consell.
Es parla que el Play Back de l’any passat va està molt bé però que ara no es disposa de tants de
cèntims i tampoc es pot repetir.
I es proposa fer Havaneres per part de la Coral Turó del Vent. Dia 20 d’octubre a les 6 de la
tarda. S’haurà de demanar un teclat perquè no en tenen.
Es comenta que hi haurà la xerrada dels Bombers, el dia 16 a la Vocalia a les 6 de la tarda.

3.- Projecte Intergeneracional , proposta a línies de treball:
Marta Fonseca explica que per tal de fer el propi projecte del Consell, a banda que sigui un
òrgan informatiu i consultiu, que sigui propositiu, aniria bé:
 Distribuir tasques per grups de treball.
 Compartir el treball per enriquir les propostes que vagin sortint.
 Intentar fer nexes amb gent jove per aprendre de la vostra experiència per
exemple...Però tenint en compte que les idees vagin sortint del Consell.
La Magda de l’Esplai comenta que fa temps es va anar a 6è per mediació del Joan Bosch del
Casal Digital, i van poder fer una xerrada de com vivien abans i va ser molt enriquidor perquè
els nens i nenes es van mostrar molt interessats.
Es recorden les propostes del Pressupost Participatiu de l’homentage als avis i que cal esbrinar
si hi ha accés lliure de l’ascensor del pàrquing Xifré. També es recorda que hi ha Taller de Debat
del Pressupost Participatiu el dia 27 de setembre.
Es comenta que es farà un acte de presentació del Projecte RADARS a finals d’octubre.

7. Precs i preguntes
S’han recollit com a propostes del Consell.

8. Acords




Es queda per fer la propera sessió com a grup de treball per a fer propostes més
concretes amb el Consell el dia 27 de setembre.
Es queda que es farà un dinar exprés per a les residències i un berenar obert a tothom.
Els actes programats i acordats de la pel·lícula, Havaneres, l’acte de presentació del
projecte RADARS i també els actes de les dues associacions de la Vocalia i de l’Esplai
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s’inclouran al Programa de Gent Gran.
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