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Acta de la vídeo-reunió de la Mesa de la Gent Gran 

Data: 22 de juliol de 2020. Inici: 17 h. Final: 18 h. Mitjà: Plataforma Zoom 

Assistents: August Rocafull i  Antonio Alba de l’Associació Gent Gran L’Esplai La Caixa; 

Txell Sánchez, Coordinadora Esplais de la Fundació La Caixa; Christian Jousseaume, Grup 

de Jubilats CCOO; Antonia Tamayo, Fundació Amics de la Gent Gran; Mercè Foradada, 

Aula d’Extensió Universitària de la Gent Gran; Carles Garcia de Compex; Marife Molano, 

Iaioflautes i Marea Garraf; Montse Lleó, directora Casal Municipal de la Gent Gran; 

Blanca Albà, Regidora de Gent Gran; Griselda Castelló, Cap Participació, Cooperació i 

Gent Gran, Rosa Mansilla, tècnica de la Regidoria de la Gent Gran. 

S’excusen: Manuel Sola, Unió Jubilats UGT; M. Rosa Márquez, Associació Cal Pallissa; 

Mingo Arbalat, Gent Gran de la Mar. 

Ordre del dia: 

1. Impacte de la pandèmia vers la població de persones grans de la ciutat. 

2. Situació derivada de la pandèmia. Pla de xoc social i econòmic. Reprenem 

Vilanova i la Geltrú 

3. Elecció d’una persona representant de la Mesa de la Gent gran per participar en 

la Comissió Especial Municipal sobre el model d’atenció a la dependència i a la 

gent gran, aprovada en el Ple del 6/7/20. 

 

Desenvolupament: 

1. Impacte de la pandèmia vers la població de persones grans de la ciutat. Situació 

derivada de la pandèmia.  

La Regidora explica que: 

� Duran la pandèmia del Covid del mes de març la comarca del Garraf va estar 

afectada però no en extrems elevats. 

� Malgrat tot dues residencies de la ciutat van resultar afectades. La Plataforma 

tot i ser una residència considerada de classe A i de poder aïllar el brot des dels 

inicis malauradament va patir greus conseqüències. 

� L’ajuntament de seguida es va mobilitzar per aconseguir equips de protecció. Cal 

agrair la col·laboració de moltes persones voluntàries. 

� A nivell de ciutat, es va trucar a més de 7.000 persones grans d’entre 70 a 85 

anys, segons dades de padró i que convisquessin com a màxim dues persones al 

domicili, per tal de saber com estaven i si calia algun suport. 
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� Pel que fa als aspectes municipals: es va canviar el funcionament i ara cal Cita 

prèvia per a fer gestions i es va implantar el teletreball per evitar riscos. 

� Duran la crisis de març la mitjana de les persones afectades era a partir de 64 

anys. Ara aquest rebrot afecta a persones de mitjana de 34 anys i que molts casos 

son asimptomàtics. 

� Pel que fa  a les activitats de la ciutat, van quedar aturades, i respecte al Casal 

Municipal de Gent Gran aquest està tancat i les activitats aturades, tret del servei 

de podologia que fa poc es va iniciar amb cita prèvia i complint les condicions 

necessàries. 

� No sabem quan podrem reprendre les activitats del Casal, s’està pendent de la 

Generalitat i quin protocol de represa es realitzarà. Es tracta de preservar el 

col·lectiu de la gent gran.  Mínim contactes possibles: mínims riscos. De moment 

no hi ha cap directriu del PROCICAT.  Ara per ara no cal abaixar la guàrdia davant 

dels rebrots inesperats. 

 

2. Pla de xoc social i econòmic. Reprenem Vilanova i la Geltrú. 

 

Pel que fa al Pla de Xoc Social i Econòmic és l’instrument de l’Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú per donar resposta i minimitzar els efectes de la crisi social i econòmica 

derivada de la Covid-19. Té la finalitat de garantir que ningú quedi enrere n aquesta nova 

realitat. Aquest pla preveu mesures en dos eixos, social i econòmic, per al compliment 

de les quals l’Ajuntament de la ciutat preveu destinar més de 3 milions d’euros. 

 

Preguntes i explicacions per part assistents: 

� Marife Molano, Iaoflautes-Marea: pel que a les Residències creu que cal una 

atenció més centrada en les persones, més participació de les famílies, vol 

participar més. Està preocupada per les persones grans que estan soles que 

anaven al casal i feien activitats socialitzadores i que ara això no és possible. 

S’ofereix com a voluntària. Afegeix que és molt interessant el Projecte Radars. La 

Regidora diu que està en estudi. 

 

� Mercè Foradada,  Aula d’Extensió Universitària: de moment no preveuen represa 

d’activitats. També afegeix que hi ha moltes persones, especialment joves que 

no porten les mascaretes i la Policia local no hi fa res. La Regidora respecte a 

aquest tema, diu que és a partir d’ara que la policia pot sancionar a qui no porti 
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mascareta abans només en cas de desobediència. De totes maneres ara es 

reforçarà aquest tema. 

� Antonio Alba, L’Esplai: Cal anar amb molta i garanties abans de la represa dels 

casals. 

� Carles Garcia, Compex: tenen reunions per decidir què faran ja que primer 

havien dit de reduir aforaments i duplicar cursos però és possible que no obrin 

cursos. 

 

3.Elecció d’una persona representant de la Mesa de la Gent gran per participar en la 

Comissió Especial Municipal sobre el model d’atenció a la dependència i a la gent gran, 

aprovada en el Ple del 6/7/20. 

La Regidora explica que arrel d’una moció s’ha creat una Comissió especial per investigar 

com s’ha gestionat la crisi del coronavirus a La Plataforma. Es presenta voluntària i és 

acceptada per la Mesa: Marife Molano del Col·lectiu Iaoflautes i Marea Garraf per tal 

d’assistir com a representant de la Mesa de Gent Gran a l’esmentada comissió. 

 

S’acorda: 

-  Realitzar una mesa mensual amb aquest format i ens emplacem pel mes de 

setembre. 

 


