
Sr/Sra. 

 

 

Ordre del dia  
 
 
D’acord al que preveu l’article VI del reglament del Casal  
Municipal de la Gent Gran, es convoca reunió ordinària del 
Consell Assessor i de Govern pel proper 23 de setembre del 
2015 a les 13h del migdia, amb el següent ordre del dia: 
 
1. Benvinguda 
2. Lectura de l’acta anterior  
3. Presentació dels nous membres del Consell 
4. Informació dels cursos de tardor 
5. Activitats del trimestre: castanyada, sopa de l’àvia, 39è 

dinar d’homenatge i noces d’or.  
6. Temes urgents 
7. Precs i preguntes 
 
 
En el cas de que no pugueu assistir, preguem ens ho 
comuniqueu en el telèfon del Casal. 
 
 
El President del Consell. 
 

 

Lloret de Mar a 2 de setembre 2015 



ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL ASSESSOR i DE GOVERN 
DEL CASAL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN 

 

A LLORET DE MAR (la Selva) el dia 23 de setembre de 2015, al Casal 
Municipal de la Gent Gran es reuneix el Consell Assessor i de Govern 
del Casal Municipal de la Gent Gran, sota la presidència del regidor 
del Casal Sr. Joan Gou i Campamar, la regidora de Benestar i Família 
Sra. Mònica Cunill i Olivas, el Sr. Xavier Rodriguez Pacios regidor de 
l’ajuntament i membre a oposició, i els vocals Srs. Didac Albarracin 
Muñoz, Bartomeu Comas Forts, Joan Palma Pérez i la Sra. Mercè Picot 
Oltra, als efectes de celebrar sessió ordinària. Hi assisteix  la Sra. 
Margarita Rodriguez i Rubio, Coordinadora del Casal Municipal de la 
Gent Gran, i la Srta. Wendy Osborne Worthington en qualitat de 
secretària.  
A les 13h, la presidenta declara oberta la sessió i s’examina tot seguit 
l’ordre del dia. 

 
 

1. Benvinguda.  
Es dóna la benvinguda a tots els assistents. 
 

2. Lectura de l’acta anterior.  
Es fa lectura de l’acta anterior i s’aprova per tots els assistents.  
 

3. Presentació dels nous membres del Consell 
 
La Margarita Rodriguez fa la presentació dels nous membres polítics 
del Consell Assessor:  
 

•••• Sr. Joan Gou i Campamar, president del Consell i regidor del 
Casal.  

•••• Sra. Mònica Cunill i Olivas, regidora de Benestar i Família  
•••• Sr. Xavier Rodriguez Pacios, regidor de l’ajuntament i membre 

a oposició. 
 

4. Informació dels cursos de tardor 
 
La Margarita Rodriguez informa que durant l’any es porten a terme 
dues etapes de cursos: d’octubre a desembre els cursos de tardor, i 
de febrer a abril els cursos de primavera.  
 
Els cursos es creen en dos blocs ja que sinó els cursos esdevenen 
massa llargs i els usuaris es cansen i no acaben els cursos.  
La Margarita Rodriguez explica que les inscripcions es fan en dos dies 
segons tipus de carnet del Casal, i explica la diferència entre els dos 
tipus.  
 



La Margarita Rodriguez exposa els diferents cursos i tallers oferts i les 
places encara disponibles.  
 
En Xavier Rodríguez fa una proposta d’oferir descomptes en funció 
del nombre de cursos als quals es fa la inscripció: a dos, tres i 5 per 
exemple. Cal confirmar aquesta proposta abans del 22/10. 
 

5. Activitats del trimestre: castanyada, sopa de l’àvia, 39è 
dinar d’homenatge i noces d’or 

 
La Margarita Rodriguez informa sobre les properes activitats del 
trimestre:  
 

• La castanyada que tindrà lloc el dia 30/10 
• La sopa de l’àvia del dia 13/11 
• El 39è dinar homenatge a la Gent Gran previst pel dia 19/11 
• El dinar de celebració de les Noces d’Or, pendent de confirmar 

el dia.  
 
6. Temes urgents 
 
No hi ha temes urgents.  
 
7. Precs i preguntes 
 
En Xavier Rodríguez Pacios proposa tornar a baixar l’edat a 65 anys 
per poder accedir al dinar homenatge de la Gent Gran. Exposa que hi 
ha pressupost suficient ja que hi ha partides que no s’han gastat.  
 
Actualment hi ha una capacitat per a 700 persones. Es planteja la 
idea de tornar als dos menjadors i ampliar les places a unes 900.  
 
Determinant l’edat de 65 anys, s’ampliaria de manera notable el 
nombre de persones amb requisit d’accés (un total d’unes 5000 
persones) perquè també s’ha de comptar amb les parelles dels 
jubilats que encara no tenen 65 anys, que podria representar unes 
1000 persones més. D’aquesta manera continuaria quedant molta 
gent a fora sense plaça. Aquest va ser un motiu important per la qual 
cosa es va decidir anys enrere pujar l’edat a 70 anys. Apujant l’edat 
també es garanteix que els més grans tinguin plaça, ja que a aquests 
els costa més venir a primera hora a demanar plaça i sovint 
quedaven sense plaça.  
   
La Margarita Rodriguez explica que a Blanes es fa una celebració al 
pavelló esportiu amb un espectable i un obsequi als assistents. A 
Vidreres i altres municipis també es celebra però sempre a partir de 
80 anys. El concepte de Gent Gran ha canviat durant tots aquests 
anys i es considera una persona gran a partir de 75 anys.  



 
Es planteja si canviar el format, si fer-ho per sorteig. 
També es proposa a fer-ho en dos dies el format actual. Això 
representaria duplicar la despeses. Aquest punt s’hauria d’estudiar 
molt bé. En Joan Gou proposa no fer canvis per aquest any i l’any 
vinent parlar-ho amb calma.  
 
 
Aquesta reunió finalitza a les 14,30h i es reprèn el dia 29 de 
setembre a les 13h. La regidora Mònica Cunill i la Wendy Osborne 
excusen la seva absència.  
 
Es debat sobre el dinar homenatge.  
La Margarita Rodriguez explica que s’ha posat en contacte amb els 
organitzadors de Blanes i informa que el format de Blanes no té res a 
veure amb el que es fa a Lloret. L’acte de Lloret és com un gran 
casament mentre que el de Blanes són una sèrie d’actuacions 
folklòriques (sardanes, country, ballets...), un dinar de càtering, i 
entrega de plaques a les parelles que celebren les noces d’or. Fet en 
un pavelló dos dies diferents amb capacitat de 500 persones cada 
dia. 
Es torna a revisar les diferents opcions i finalment s’acorda no fer 
canvis per aquest any i per l’any vinent pensar en fórmules noves o 
mirar altres pobles que facin aquest acte.  
 
S’acorda també posar cortines a la sala de reunions per a garantir la 
intimitat durant les reunions i classes.  
 
 
 
Lloret de Mar a 29 de setembre de 2015 


