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ACTA 2A SESSIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN 

 

Dia: 12/09/2013 
Hora: 10.30h 
Lloc: Sala de reunions de l’Ajuntament 
Assistents: 

- Maribel Illescas i Sánchez, regidora de Gent Gran  
- Laura Espinasa, secretària del Consell de la Gent Gran 
- Ma Antonia Martí, veïna d’Arenys de Mar 
- Ramon Doy, president de la Vocalia de Jubilats 
- Xavier Esquerra, veí d’Arenys de Mar 

 
 

ORDRE DEL DIA: 

 

1- Aprovació de l’acta de sessió constitució. 
2- Preparació Diada de la Gent Gran. 
3- Propostes Arenys Participa: Pressupost Participatiu 2014. 
4- Valoració de la Comissió del Campionat de Butifarra. 
5- Precs i preguntes. 

 
 
Excusats/des:  Florià Giró i Ma Assumpció Dias. 
Excusem la no presència física de l'Anna Pellicer de l'Esplai de la Gent Gran però se la 
trucarà durant la sessió per acordar la preparació de la Diada de la Gent Gran. 
 
 
 
 

2. PREPARACIÓ DE LA DIADA DE LA GENT GRAN: 

 
Es truca l’Anna Pellicer per esbrinar quina data realitza les activitats de la Diada. 
Refereix que el dia 25 d’octubre que cau en divendres faran un pica pica i una jornada 
de portes obertes a l’Esplai.  Serà l’endemà de la Diada. 
L’Aula d’Extensió Universitària inaugura el 1r dimarts del mes d’octubre. 
 
Donem marge perquè la Vocalia busqui un dia. 
La Vocalia té una excursió el dia 18 d’octubre. 
Anna P. Proposa que sigui una festa conjunta amb la Vocalia, per exemple a la sala 
polivalent del Calisay perquè no sigui a una seu de l’associació. 
 
Així al mes d’octubre es pot aprofitar per fer pinya com a entitat.  Així mostrem unitat, 
i si recollim calers per a la Marató seria fantàstic. 
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Deliberació: 
 
Les portes obertes són per donar a conèixer el què fem a la gent. Per exemple 
l’Ateneu feia moltes coses en la Jornada de portes obertes. 
Anar a les seus és una bona estratègia. 
 
La Vocalia es troba els dimarts i els dijous. 
S’ha de mantenir les seus. La Vocalia va emplenar les 70 places de l’excursió amb mitja 
hora. 
 
És important que al mes d’octubre es pugui fer la publicitat. 
 
La proposta de l’Anna està bé sí, es veu bé de fer una activitat conjunta, però amb la 
Jornada de Portes Obertes a la seu.  
 

- Per a la Diada: 
 
Què fem per berenar? 
 
Pa amb tomàquet i embotit. 
A un euro el tiquet. 
Ball i Sarsuela. 
Proposta de la Regidora d’aprofitar l’euro, perquè l’Interventor el posi a la partida del 
Taller de la Memòria, perquè augmenti el reforç o deslliuri a la Margarita. Que aquesta 
sigui una proposta de la Regidoria o del Consell a gastar pel 2013, si més no, es poden 
guardar per donar a una altra entitat: Càrites, Creu Roja... 
Altres anys si es regalaven els tiquets hi havia qui no venia i sobrava molt de menjar. 
 
Cobrament dels tiquets, dos dies al Calisay: Dilluns 21 i dimarts 22 d’octubre de 10 a 
12h. 
S’ha d’encarregar a la Llibreria Santa Maria talonaris amb tiquets que hi ha dos números 
iguals (talonaris de 50), fins a 300 tiquets. Amb un tampó i la data. 
Així aquest tiquet serveix per tot: per l’entrada del berenar i per l’entrada de la 
Sarsuela. 
 
El Consell proposa que l’euro es destini per a les activitats pròpies de la Regidoria de 
Gent Gran. 
 
Es proposa que es pugui encarregar algun grup de Gospel. 
L’Escola de Música fa un repertori maco, a més de beneficiar-se ells ens beneficiem 
nosaltres, perquè podem estalviar per la festa conjunta. 
 
S’hauria de fer un cartell específic de la Diada. 
El Consell de la Gent Gran hauria d’anar a la Ràdio per explicar-ho. 
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4. VALORACIÓ CAMPIONAT DE BUTIFARRA 

 

Es valora positivament tot i la manca de participació numèrica, ja que va coincidir 
amb el campionat que va fer el mateix cap de setmana Canet de Mar perquè va 
canviar el calendari a última hora. De cara l’any vinent ens coordinarem millor 
abans per preveure que no passi el mateix. 
Per la resta tothom va quedar molt content i es va poder controlar molt bé donat 
que eren poques parelles a participar. 
 

 
5. PRECS I PREGUNTES: 

 

 
 

ACORDS: 
 
 

- Diada de la Gent Gran: 

Activitats de les entitats: 
o Aula d’Extensió Universitària: dia 1 d’octubre. 
o L’Esplai: 25 d’octubre. 
o La Vocalia: 10 d’octubre. 

Diada: 
o Berenar i Gospel a la sala polivalent del Calisay. 
o Sarsuela al Principal. 


