ACTA DEL PLENARI DEL CONSELL MUNICIPAL DE LES PERSONES GRANS DE MANRESA
DATA: 14 DE MAIG DE 2021
LLOC: Sala Virtual del Consell de les Persones Grans de Manresa, a través de la
Plataforma Jitsi meet.
HORA: 10h
ASSISTENTS:
Mariona Homs (Regidora d’Acció i Inclusió Social), Cristina Cruz (Regidora de
Feminismes i LGTBI), Jamaa Mbarki (Regidor d’habitatge), Núria Masgrau (Regidora de
Barris, Acció Comunitària i Civisme), Rosa M. Ortega actuant com a Presidenta (
Regidora d’ Infància, Joventut i Persones Grans), Marina Hosta (FAVM), Jaume
Casanovas (Col·legi de metges de Barcelona), Mercè Soldevila (UGT-Unió Intercomarcal
Bages-Berguedà), Montserrat Roldan (FATEC), Myria Julià (Mémora), Víctor Feliu
(Federació Pensionistes i Jubilats CC.OO), Montse Sucarrats (Mémora), Anna Budia
(Creu Roja Manresa), Roser Alegre (Fem Manresa), Laura Perostes (actuant com a
secretària, tècnica de Persones Grans).
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ
La Regidora Rosa M. Ortega dóna la benvinguda als i les assistents, tant com als i les
regidores que intervindran a la sessió.
S’aprova l’acta anterior.
Dona la paraula a la Regidora Mariona Homs.
MARIONA HOMS: Explica que les actuacions de serveis socials s’han vist molt
afectades amb la pandèmia. En situació de crisi sanitària els professionals del servei a
domicili no podien entrar a les cases perquè no es disposava d’EPIS. Els serveis socials
es van haver de reinventar i destinar els recursos allà on eren més necessaris.
Els arranjaments a la llar van quedar aturats perquè la Diputació no donava permís per
accedir als domicilis. Durant el 2020 es van poder fer 6 arranjaments. Durant el 2021
s’han recollit totes les demandes i s’han realitzat els més urgents. S’ha incrementat el

finançament per part de la Diputació i és per això que es preveu que es podran cobrir
totes les demandes.
Pel que fa al banc d’ajudes tècniques, durant la pandèmia es van haver d’utilitzar tots
els recursos que estaven previstos per equipar la residència Catalunya, que es va
reobrir per motius d’emergència. Aquest any es farà inventari de tot el material per
engegar el banc d’ajudes tècniques junt amb Creu Roja. També comenta que s’ha
rebut més finançament per comprar més producte ortopèdic.
Pel que fa al Pla estratègic d’envelliment i dependència va quedar aturat per la
pandèmia. CC.OO va fer un document d’esmenes i per això cal tornar a fer una reunió
i reprendre’l. No es vol aprovar una cosa que quedi obsoleta de seguida i cal treballarlo i analitzar els nous reptes que sorgeixin.
Pel que fa a l’acció de donar a conèixer els serveis socials a les persones grans, Serveis
Socials + a prop, es truca a les persones per saber si coneixen els serveis socials. Els
que ho volen se’ls va a visitar a casa. Durant el 2020 no es van poder fer domicilis. Es
fan grups informatius i més atenció individualitzada. Un cop tinguem el pla estratègic
es faran vídeos i fulletons informatius.
Moltes de les actuacions han quedat aturades per la Còvid. El març es va fer un servei
extraordinari en el servei de telealarma i es trucava als usuaris, si calia, matí, migdia i
vespre. Es va detectar que hi havia necessitat d’ajuda a l’hora de comprar menjar i
medicació. També de tenir menjar calent. Es va duplicar el servei del menjar a domicili
i a l’abril del 2020 es van fer 3400 serveis. Es va triplicar la facturació d’aquest servei.
El servei d’ajuda a domicili no va funcionar durant 3 setmanes (març de 2020) i els
treballadors/es van anar a treballar a les residències fent un total de 487 hores. Es van
fer 11.500 trucades de SAD. Cal destacar que en el Servei d’ajuda a domicili no hi va
haver cap usuari positiu.
La regidora demana als i les assistents si tenen alguna pregunta.
JAUME CASANOVAS: Quin tipus d’arranjaments es fan?

MARIONA HOMS: Canviar banyera per plat de dutxa, posar baranes o agafadors per
millorar la mobilitat.
JAMAA MBARKI: Millores en el bany o la cuina per facilitat la mobilitat de les
persones.
MARINA HOSTA: Pregunta quan tornaran a funcionar els centres de dia.
MARIONA HOMS: Alguns centres de dia es troben dins les mateixes residències i
necessiten molt espai i fer grups bombolla. Preveiem que de cara a l’estiu s’obrin.
VÍCTOR FELIU: La residència Catalunya s’ha condicionat com a residència per la
pandèmia. Quina previsió hi ha des de serveis socials per a l’equipament?
MARIONA HOMS: El que es va fer a la residència Catalunya va ser per sobreviure.
Sabem que no és un lloc idoni. Durant la pandèmia hem intentat que la gent no morís.
Un professional de Salut va dirigir voluntàriament la residència. Els arranjaments que
calen a l’equipament són molt grans i no sabem quin ús tindrà, però segur que no serà
una residencia. No compleix requisits per ser cap equipament de serveis socials i s’ha
de pensar un nou ús.
ROSA M. ORTEGA: Dóna pas a la regidora Cristina Cruz.
CRISTINA CRUZ: Comenta que li va sorprendre que en les propostes d’accions del Pla
d’acció Manresa, ciutat amiga de la gent gran no n’hi havia cap que inclogués la
perspectiva de gènere. Tampoc va sortir cap proposta per part del Plenari del Consell
Municipal de les Persones Grans. Explica que des del servei van voler incloure un
estudi per valorar la interseccionalitat entre l’edat i el gènere per detectar les
desigualtats.
Comenta que és sabut que les dones vivim més anys però amb menys salut. Els homes
tenen una percepció de la pròpia salut més positiva. Les dones tenim situacions
econòmiques més precàries, per diversos motius, però un d’ells podria ser que hi ha
feines que sovint exercim les dones que pertanyen a l’economia submergida. Un estudi
de la FUB comprova que les dones grans cobren una mitjana de 750€ i els homes
1100€.

L’estudi que inclou el projecte Manresa, ciutat amiga de les persones grans el farem
aquest any i el presentarem durant el mes d’octubre coincidint amb els actes del dia
internacional de les persones grans. A partir de l’estudi veurem quines són les accions
necessàries des de la perspectiva de gènere.
PROJECTE “GRANS DONES”
Es una acció del pla d’igualtat de Manresa de la línia estratègica Drets i qualitat de
vida. L’acció del pla es la 3.1.8 Dones grans i gènere.
L’acció pretén Estudiar les necessitats del col·lectiu i de dones majors de 60 anys. En
comparació a altres franges d’edat, hi ha demandes relacionades amb la soledat,
insatisfacció, por al canvi, dificultat per gestionar situacions noves, etc.
Busca oferir un espai que aportes millores en la xarxa social, així com acompanyament
i donar més recursos per potenciar el benestar personal.
MÈTODE
Cada sessió serà independent de la resta. Cada dona podrà assistir a les sessions que
vulgui i que siguin del seu interès.
8 sessions

2 cops al mes, de manera quinzenal.

ESTRUCTURA SESSIONS
Cada sessió tenia un eix central diferent a la resta que es plantejava a l’inici. L’objectiu
va ser generar debat a partir d’experiències, qüestions i inquietuds que va moderar i
dirigir la psicòloga del SIAD.
L’objectiu és presentar temes útils i importants en la vida de la dona i afavorir un espai
de debat en el que sigui possible compartir experiències, donar veu a les dones i
afavorir una visió de temes actuals des d’una perspectiva oberta respectuosa i lliure de
prejudicis.
SESSIONS PROPOSADES
1. La felicitat: com aconseguir-la i disfrutar-la.

2. La soledat des d’una mirada positiva.
3. La família. Relacions sanes.
4. Parlem de la mort sense tabús: quan tenim por de perdre el que estimem.
5. Com adaptar-nos als canvis.
6. Em cuido: bases d’un estil de vida saludable.
7. Aprenem a escoltar-nos: el Mindfulness com a eina d’autoconeixement.
8. M’estimo: potenciar l’autoestima.

Valoració de les sessions
Les dones van rebre molt bé aquesta proposta. Les valoracions van ser totes
positives emfatitzant poder compartir un espai, ser escoltades, treballar emocions,
espai d’autocura.... i un tret comú és l’agraïment a facilitar-les hi un espai per a
elles.
La participació va ser de 6 a 12 dones per sessió.
El 2019 es van fer 4 sessions i al 2020 és van poder fer 3 sessions, no es va poder
finalitzar aquest projecte a causa del confinament per la pandèmia de la Covid-19.
Va quedar pendent fer una sessió.
CURS DE FEMINISMES
El curs va ser gratuït i telemàtic i es va fer principalment per les integrants del
Consell Municipal de la Dona de Manresa, però obert a qui li interessés (entitats o
associacions de dones i persones a títol individual) per que es va veure que calia
una base de coneixement sobre els feminismes d’arreu del món —com a
moviments socials, teòrics i polítics— per tal de posar en comú i fer emergir un
debat sobre la mateixa vivència dels feminismes i sobre les possibles línies d’acció.

13 de juliol: Feminismes occidentals.
27 de juliol: Feminismes d’altres latituds.
14 setembre: La crisi dels treballs de cures: el treball invisible i les cadenes globals
de cures.
28 setembre: El feminisme i el moviment LGBTIQ+.
. TERTÚLIES/debats feministes del consell municipal
-

Avortament

-

Canvis en la llei de VM

-

Menopausia i sexualitat

-

Dona i salut, invisibilitat dona a la medicina, malalties amb prevalença
femenina

Es fa venir a persones expertes de l’àmbit que fan l’exposició i llavors s’obre un
debat. Fet en format on-line i es fan un cop al mes amb una durada de 90’..
Durant el 2020 el SIAD va atendre 296 dones de les quals 15 eren majors de 65 anys. El
SAI no ha fet atenció a cap persona de més de 65 anys durant el 2020. El Pla Comarcal
LGTBI s’acaba el 2021, en el proper cal incorporar més accions en aquesta perspectiva.
VÍCTOR FELIU: Demana si es té en ment algun tipus de proposta per incloure en el
proper Pla d’acció.
CRISTINA CRUZ: Explica que no es vol fer un anàlisi esbiaixat de la situació i per
això cal esperar l’estudi. També cal que les propostes siguin participatives.
MERCÈ SOLDEVILA: Pregunta si hi ha denúncies de maltractaments de persones de
més de 65 anys.
CRISTINA CRUZ: Comenta que tot el que té a veure amb la violència masclista es
deriva al SIE. Apunta que 14 de les 15 dones de més de 65 anys ateses va ser per a
violència masclista.

ROSA M. ORTEGA: Dóna la paraula al regidor Jamaa Mbarki.
JAMAA MBARKI: Comenta que des de les regidories d’habitatge i serveis socials es
comparteix molta feina i moltes accions.
Arranjament d’habitatge a persones grans: s’han adjudicat obres per un total de
12.471€. El 2021 es preveu la continuïtat del servei. Hem corroborat un increment
de la demanda, fet que significa més coneixement del servei.
Per altra banda, s’explica que es construirà en terreny municipal 30 habitatges en
règim cooperatiu per a persones grans, a la Carretera Pont de Vilomara 121, entre
l’escola Ítaca i el carrer Pilar Bertran Vallès.
VÍCTOR FELIU: Demana quin tipus d’accessibilitat i quines condicions hi ha
previstes? Quins criteris es seguiran?
JAMAA MBARKI: Les persones que menys recursos tinguin. La filosofia és aquesta.
VÍCTOR FELIU: Serà estrictament municipal o rep diners d’altres administracions?
JAMAA MBARKI: Sí, rep diners d’altres administracions. L’Ajuntament cedeix el
terreny i la cooperativa que executa el projecte és Sostre Cívic.
ROSA M. ORTEGA: Dóna la paraula a la regidora Núria Masgrau.
NÚRIA MASGRAU: Comenta que la feina que es fa des de la regidoria no és tant
visible. El Pla d’acció contempla el projecte Propers (Xup i Blaconada), Activa’t i
Cuida’t a 13 barris.
Explica que durant la pandèmia s’ha fet un esforç i s’ha subvencionat als barris que
ho demanaven per adaptar les activitats i els locals per complir les normatives de
ventilació.
Sota l’estat d’alarma i tota la població confinada, la prioritat de l’Eix d’Acció
Comunitària , ha estat facilitar als cinc PDC de la ciutat, les eines, recursos i informació,
a fi de que els Plans esdevinguessin els dinamitzadors de les xarxes de suport als barris.

PDC FAVM: Pla que desenvolupava els projectes Activa’t i Cuida’t. Pla de contingencia
del PDC de la FAVM per l’estat d’alarma crisi COVID 19
Arran de la crisi sanitària , social i econòmica que s’ha produït per conseqüència de
la pandèmia del COVID 19, els programes i accions del PDC de la FAVM s’han hagut
de readaptar i modificar.
En aquests context tot els programes i accions del PDC s’han adaptat durant el
període de confinament i ho seguiran fent, a fi de que el PDC jugui un rol clarament
facilitador i de suport comunitari i col·lectius i també de suport a l’Administració
local per la recuperació social i culturals post-crisi.

Especialment els projectes que estaven destinat als col·lectius més vulnerables al
virus de la COVID 19, la població major de 65 anys. Els projectes Activa’t i Cuida’t.
Òbviament aquest projectes no s’han pogut desenvolupar durant aquest any 2020.
El PDC de la FAVM s’ha adaptat al nou escenari, cercant com donar més serveis que
mai a la ciutadania del barri especialment als col·lectius més vulnerables. Ho ha fet
en part de forma telemàtica durant els períodes de confinament quan el local de la
FAVM ha estat tancat. Ha estat necessari trobar noves vies de continuïtat per tal de
poder seguir oferint serveis essencials que han d’ajudar a salvar desigualtats,
vulnerabilitats, situacions socials de risc i contenir el contagi així com articular la
resposta pública i cívica davant d’aquesta pandèmia.
Des del PDC de la FAVM s’han realitzat les següents accions, en relació al col·lectiu
de gent gran durant aquest any 2020.

•

Detectar les necessitats de les persones grans confinades (subministraments
d’aliments i productes de farmàcia, problemes de solitud...) Trucades telefòniques,
xarxes socials

•

Crear xarxes de solidaritat a través de les associacions de veïns.

•

Donar suport a la distribució pels 13 barris del PDC de la FAVM, i elaboració de les
Mascaretes confeccionades per voluntàries durant el confinament.

•

Coordinació i suport amb diferents departaments de l’Ajuntament de Manresa,
especialment amb Serveis Socials, Barris i Acció Comunitària.

•

Difondre entre totes les AVV del PDC les diferents informacions pel què fa a
mesures i plans de contenció, consells oficials de caràcter sanitari, econòmic i
social que s’estan adoptant per part de les diferents Administracions en relació a
la crisi del COVID-19.

•

Detectar i informar a l’Ajuntament de Manresa, especialment a Serveis Socials en
relació a problemàtiques de veïns i veïnes especialment vulnerables durant la crisi
del COVID

Projecte Propers:
Sota l’estat d’alarma i tota la població confinada, els PDCS de Manresa han hagut de
variar la seva acció als barris i els seus projectes. En el cas de Propers, en els barris de
La Balconada i el Xup el fet de que ja existís aquesta xarxa ha facilitat el camí .
Accions:
1. Detectar des la xarxa veïnals persones grans vulnerables i persones vulnerables
en general que degut a la pandèmia del COVID 19, tenen major risc de
desenvolupar la malaltia amb un pronòstic greu, i que per tant han d’estar més
protegits des de la xarxa comunitària de cada barri.
2. Fer seguiment telefònic regular amb voluntaris, a aquesta població de risc.
3. Oferir ajuda a aquestes persones sobretot gent gran, i especialment per anar a
comprar menjar i comprar medicaments, durant el confinament
4. Posar en coneixement de Serveis Socials i coordinar, articular o derivar segons
el perfil de cada cas.
5. Quantificar i identificar les persones grans en risc d’aïllament, durant la
pandèmia.
6. Valorar la situació de les persones identificades, amb el suport de Serveis
Socials

7 Dinamitzar la xarxa de voluntariat de suport als barris
VÍCTOR FELIU: Els barris de la perifèria com Miralpeix, Sant Pau, Pujada Roja, estan
ancats de comerç i per a gent gran és un problema.
NÚRIA MASGRAU: Fomentar el comerç de barri amb la Covid s’ha vist una necessitat
més gran. Des de la regidoria de comerç estem mirant d’enxarxar-lo perquè hem
detectat que estava poc associat. També facilitem la normativa i els hi fem arribar,
potenciem els mercats ambulants que van pels barris i facilitem les llicències. S’ha
aconseguit que el mercat de la Mion que és els divendres, si s’escau en dia festiu, es
trasllada al dijous. Al barri del Condals, s’està treballant a través de l’AAV. Faciliten la
compra a les persones que no poden i coordinen la logística. Al mercat Puigmercadal
s’està fent web nova.

La regidora Rosa M. Ortega Clou l’acte i emplaça els assistents al proper 7 de juliol.

