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1. FUNCIONAMENT, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

1.1) SERVEIS I USOS
El Casal Municipal de la Gent Gran és un equipament cívic municipal de dinamització sociocultural
que el 2014 ha esdevingut un nou projecte del Departament d'Acció Social. S'hi desenvolupen
activitats i serveis per a les persones grans registrades com a usuàries, se cedeixen espais a
col·lectius i entitats concretes i es fomenta la participació ciutadana:

El Casal ha donat servei 229 dies i ha tingut 27.015 usos   el 2014:  

Servei Usos Mitjana menusal Mitjana diària

Activitats i serveis per a la gent gran 23905 2096,2 100,7

Cessió d'espais 2635 239,5 11,5

Participació ciutadana 475 43,2 2,1

TOTAL 27015 2378,9 114,3

1.2) HORARIS D'OBERTURA
De gener a juny el casal ha comptat amb el suport d'un Pla d'Ocupació de «Suport als Petits
Municipis». Això ha permès obrir:

• Matins: de dimarts a divendres de 10:00h a 12:00h.
• Tardes: de dilluns a divendres de 15:00h a 20:00h.
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El mes de juliol ha obert:

• Tardes: de dilluns a divendres de 15h a 20h.

A partir de mitjans de setembre l’horari ha quedat consolidat de la següent manera:

• Matins: de dilluns a divendres 10h a 12.45h.
• Tardes: de dilluns a divendres de 15h a 19.45h.

El Casal ha tancat els dies festius nacionals i municipals i tot el mes d'agost per vacances. 

1.3) RECURSOS HUMANS
Els professionals destinats a l'equipament durant el 2014 són els següents:

• Dinamitzador/a de l'equipament, responsable del casal.
• 3 talleristes que dirigeixen les activitats de gimnàstica, ball en línia, coral i manualitats.
• 3 professionals que ofereixen els de perruqueria, barberia i podologia.
• Professional de neteja.
• Voluntaris/àries (explicats a l’apartat de participació ciutadana)

Dinamitzadora

La seva jornada laboral ha estat:

• 25h/set de febrer a mitjans de setembre del 2014, en horari de tarda (de 15h a 20h).
• 37,5h/set de mitjans de setembre a desembre, en horari de matí (de 10h a 12.45h) i tarda

(de 15h a 19.45h).

Les seves funcions són:

• Disseny i execució del programa d’activitats.
• Gestió quotidiana del casal.
• Coordinació,  supervisió  i  avaluació  del  funcionament  general  del  casal,  de  les  seves

instal·lacions i de les activitats organitzades.
• Coordinació de l'ús d'espais.
• Difusió de les activitats desenvolupades al casal.
• Secretaria i dinamització de la Junta.
• Elaboració del projecte de dinamització, memòria i pla de treball anual.
• Representació institucional i tècnica del casal.
• Gestió del pressupost del casal.

Funcions en cas que no hi hagi persona administrativa:
*Aquestes funcions han estat derivades a la persona atorgada pel Pla d'Ocupació «Suport a petits
Municipis» destinada al casal de gener a juny del 2014.

• Obrir i tancar el casal, vetllant pel bon estat de les sales.
• Realitzar tasques d'administració.
• Atenció al públic.

Talleristes i professionals, que organitzen i dirigeixen les següents activitats/serveis:

• Tallerista de gimnàstica i de classes de ball: 3,5h/set.
• Tallerista de manualitats: 2h/set. 
• Tallerista de la coral: 1,5h/set.
• Perruqueria: cessió d’espai per a 7,5h/set.
• Podologia: cessió d’espai per a 2,75h/set.
• Barberia: cessió d’espai per a 2,75h/set.

Personal de neteja, destinada 10h setmanals al casal, repartides en 2h diàries 5 dies/set.
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1.4) REGLAMENT DE RÈGIM INTERN
El 2014 s’ha elaborat una normativa interna d’ús del casal, estructurada en 9 capítols i 36 articles
al llarg dels quals es detallen:(capítol 1) l’objecte, naturalesa i àmbit d’aplicació de la normativa; (2)
el concepte, les funcions del casal, la seva forma de gestió, dates i horaris d’obertura, causes de
tancament  de  l’equipament,  funcions  dels  professionals  que  hi  treballen  i  organització  de  les
activitats. Referent a les persones usuàries (3), es detallen els requisits i el procés per a esdevenir
usuari/ària,  el  tipus d’activitats i  serveis  que s’hi  poden desenvolupar,  l’accés a inscripcions a
activitats i/o serveis, el pagament de quotes i la baixa de la condició d'usuari/ària de l'activitat.
També es defineixen els usos general dels espais,  les autoritzacions d’ús (4); així com els òrgans
de participació del casal (5) i els valors, normes, drets i deures de totes les persones que fan ús
del servei (6). La normativa també inclou el funcionament del voluntariat (7), un règim sancionador
(8) i la garantia de confidencialitat de dades personals i dret a la pròpia imatge (9). A principis del
2015 la normativa està pendent de ser aprovada pel ple municipal.

1.5) REGISTRE DE PERSONES USUÀRIES
El  2014  s’ha  iniciat  un  nou  registre  de persones  usuàries,  que  inclou:  les  dades personals  i
bancàries  de  la  persona  registrada,  l’autorització  de  domiciliació  bancària  i  un  document  de
compromís i respecte al casal en el qual s'indica que han llegit i que accepten el funcionament i
normativa de l'equipament.

Poden ser usuàries del casal: 

• Persones de 60 anys o més de Sant Sadurní d'Anoia i les seves parelles encara que no
compleixin el requisit de l'edat.

• Persones de 55 anys o més, prejubilades o en procés de prejubilació, residents al municipi
de Sant Sadurní d'Anoia, i les seves parelles encara que no compleixin el requisit de l'edat.

• Excepcionalment, les persones que, tot i no complir els criteris d’edat o de residència, ho
sol·licitin per escrit i rebin el aprovació de l'Ajuntament de Sant Sadurní.

A finals del 2014 s’havien registrat 204 persones.

1.6) QUOTES

Les Ordenances Municipals han fixat  les següents quotes per als usuaris/àries del casal,  que
s’aplicaran a partir del 2015:

• Quota de persona usuària de 10€/any. Aquesta quota s’aplicarà a totes les persones grans
usuàries del Casal per a poder gaudir de l'equipament i dels seus serveis.

• Quota d'activitats dirigides. El preu trimestral de les activitats serà el següent:

o Gimnàstica: 26€ (2h/set) / 13€ (1h/set).
o Ball: 20€ (1,5h/set).
o Coral: 20€ (1,5h/set).
o Anglès: 15€ (1,15h/set)
o Manualitats: 27€ (2h/set).

1.7) PLIQUES I CONCURSOS PÚBLICS
El 2014 s’han realitzat pliques per a la oferta dels serveis professionals al casal. Com a resultat de
les pliques, els següents professionals tenen cessió d’espai al casal durant unes hores setmanals
determinades a canvi d’un lloguer mínim de 10€/mes:

• Francesca Segovia Pérez, al servei de perruqueria (7,5h/set).
• Josep Maria Escofet Vies, al servei de barberia (4,75h/set).
• Aurelio Plaza Martínez, al servei de podologia (2,75h/set).

També s’ha realitzat un concurs públic per a la contractació de 2 talleristes (un total de 3,5h/set) i
de la persona dinamitzadora del casal (37,5h/set) els anys 2015 i 2016. La Fundació Sociocultural
Atlas ha estat la guanyadora del concurs.
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1.8) PRESÈNCIA ALS MITJANS LOCALS:

Mitjà de comunicació Quantitat d'aparicions

Casa de la Vila 4

Web de l'Ajuntament 7

Facebook de l'Ajuntament i mediació 5

Ràdio 2

TOTAL 18

1.9) ESTABLIMENT D'INDICADORS BÀSICS DE QUALITAT AL CASAL

Aquest projecte s'ha realitzat al casal amb el suport de la Diputació de Barcelona i l’ Institut de 
l'Envelliment de la UAB. Ha consistit en la valoració qualitativa i quantitiva del servei durant el mes
de novembre del 2014. Per a aquest objectiu s'ha recollit la següent informació:

◦ 101 enquestes als usuaris/àries del casal. Aquesta tasca l'han realitzat un grup de 9 
persones voluntàries de la junta, que s'han estat format per a l'ocasió. 

◦ 7 enquestes al personal que treballa al casal.
◦ Registre d'entrades al casal durant el mes de novembre.

Els resultats del projecte encara no han estat lliurats per la Diputació de Barcelona.

2. ACTIVITATS I SERVEIS PER A LA GENT GRAN

Durant el 2014 les activitats, serveis i espais relacionals programats des del casal per a la gent 
gran han estat els següents:

Servei/activitat Total usos Mitjana mensual Mitjana diària

Punt d'informació 3.112 282,9 13,6

Activitats dirigides 3.369 306,3 14,7

Espais relacionals 14.792 1.344,7 64,6

Serveis professionals 1.152 104,7 5

Actes, celebracions i festes 633 57,5 2,8

Organització de festes i sortides per 
part de la junta

783 71,2 3,4

Treball transversal 64 5,8 0,3

TOTAL 23.905 3920,2 189,8
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Aquests serveis s'han organitzat de la següent manera al programa setmanal del casal:

2.1) PUNT D’INFORMACIÓ
Situat  a la  recepció del  casal,  ha donat  atenció personalitzada a les persones interessades i
usuàries 229 dies a l'any. L’estimació anual és de 3112 usos i la mensual és de 282,9 usos.

2.2) ACTIVITATS DIRIGIDES 
S'han realitzat 8 activitats dirigides al llarg de 138 dies, realitzades seguint el calendari escolar (de
gener a juny fent les respectives festes de Nadal i Setmana Santa). En total s'han fet 3369 usos
d'aquestes activitats al llarg de l’any, amb una mitjana de 306,3 usos/mes. 

De gener a desembre s’han realitzat les següents activitats dirigides per talleristes:

• Gimnàstica  de  manteniment,  realitzada  dues  hores  setmanals  (dilluns  i  dimecres).
L’activitat ha tingut 44 inscripcions (de les quals 13 són altes al llarg de l’any i 10 són
baixes), 1526 usos al llarg i una mitjana de 23,1 persones/classe. El preu per les persones
usuàries ha estat de 21€ trimestrals. 

• Classes  de  ball,  realitzades  una  hora  setmanal  (dimarts).  L’activitat  ha  tingut  49
inscripcions (de les quals 16 són altes al llarg de l’any i 9 són baixes), 870 usos/any i una
mitjana  de  26,4  persones/classe.  El  preu  per  les  persones  usuàries  ha  estat  de  18€
trimestrals. 

• Taller  de  manualitats,  realitzat  dues  hores  setmanals  (dijous).  L’activitat  ha  tingut  14
inscripcions  (0  altes  al  llarg  de  l’any  i  2  baixes),  331  usos  i  una  mitjana  de  9,7
persones/classe. El preu per les persones usuàries ha estat de 30€ trimestrals de gener a
juny i de 45€ trimestrals d’octubre a desembre. 

• Coral: activitat d’una hora i mitja setmanal (dimecres). L’activitat ha tingut 16 inscripcions
(2 altes, 1 baixa), 358 usos i una mitjana de 10,5 persones/classe. El preu per les persones
usuàries ha estat de 8€ trimestrals. 

D’octubre a desembre,  aprofitant  l’inici  de curs,  han començat  4 activitats  noves,  totes elles
gratuïtes:

• “Viure la  vida amb felicitat”,  taller  de creixement  personal  realitzat  per  una persona
voluntària  una hora setmanal  (dijous).  L’activitat  ha  tingut  18 inscripcions  (18 altes,  11
baixes), 55 usos trimestrals i una mitja de 5 persones/classe.

• Classes  d’anglès,  realitzades  per  la  dinamitzadora  del  casal  una  hora  i  vint  minuts
setmanals (dilluns). L’activitat ha tingut 9 inscripcions (9 altes, 1 baixa), 63 usos trimestrals
i una mitja de 5,3 persones/classe.
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• Taller de sardanes, realitzat per una persona voluntària una hora setmanal (dimecres).
L’activitat ha tingut un total de 16 inscripcions (16 altes, 1 baixa), 127 usos trimestrals i una
mitja de 11,5 persones/classe.

• Club de lectors, realitzat per una persona voluntària una hora setmanal (dilluns). L’activitat
ha  tingut  5  inscripcions  (5  altes,  0  baixes),  39 usos  trimestrals  i  una  mitja  de  3,9
persones/classe.

La quantitat d’altes és complicat definir-la ja que el registre comença al 2014, el 2013 no existia el
projecte del casal municipal. No obstant, al llarg del 2014, 31 persones s’han afegit a les activitats
que han durat tot l’any (de gener a desembre) i 48 persones s’han apuntat a les activitats de nova
programació.  Tenint  en  compte  aquestes  xifres,  es  pot  considerar  que  hi  ha  hagut  79  altes
d’activitats. Els motius de les altes han estat:

• Aprendre l’activitat
• Fer activitat física
• Sortir de casa
• Tenir més relacions socials

Referent a les baixes, n’hi ha hagut 35 en total. Els motius de les baixes han estat:

• Dolor o malaltia
• Incompatibilitat horària
• No renovació de l’activitat al començar el nou curs
• Falta d’assistència injustificada a l’activitat durant més d’un (1) mes ininterromput
• No s'han vist en cor de realitzar l’activitat
• No els ha agradat l’activitat
• Canvi de residència
• Ja sabien fer allò que els estaven ensenyant

2.3) ESPAIS RELACIONALS
Els espais relacionals són aquells espais sense  monitoratge en què les usuàries poden accedir
lliurement, sempre i quant estiguin registrades al casal. En el projecte “Establiment d’Indicadors de
Qualitat al Casal” es van comptabilitzar al llarg del novembre del 2014 tots els usos dels espais
relacionals, que varen ser 1457. A partir d’aquest resultat s’ha fet una estimació de 14792 usos
anuals dels espais relacionals i una mitjana mensual de 1344,7 usos.

• Lectura del diari: el 2014 han estan disponibles per llegir La Vanguardia (matí i tarda), El
Periódico, El Punt Avui (tardes, aprofitats de l’Ajuntament) i, a partir del desembre, també
el Mundo Deportivo (matí i tarda). També s'ofereixen articles d'interès per als usuaris sobre
envelliment actiu, notes de premsa relacionades amb temes del casal, etc. Es van registrar
140 usos el mes de novembre, l’estimació anual és de 1380 usos i la mitjana mensual
corresponent és de 125 usos/mes.

• Jocs de  taula:  habitualment  les  persones  que  utilitzen  aquest  espai  juguen  a  cartes,
dòmino o escacs. Es van registrar 612 usos el mes de novembre, l’estimació anual és de
6132 usos i la mitjana mensual corresponent és de 557 usos/mes.

A la festa de Nadal (desembre 2014) el tió va proporcionar una gran varietat de jocs de
taula que es caracteritzen per ser estimuladors de la memòria i l’agilitat mental. De cara el
2015 es proposa dinamitzar l’espai amb aquests jocs.

• Billar: L’estimació anual és de 3822 usos i la mitjana mensual corresponent és de 347,45
usos/mes.

• Espai Tv: Es van registrar 4 usos el mes de novembre, l’estimació anual és de 49 usos i la
mitjana mensual corresponent és de 4 usos/mes.

• Màquines de cafè i refrescs, propietat de Cafegrà, que fan manteniment setmanal de les
màquines.
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◦ El 2014 la màquina de cafès va fer 3168 serveis, amb una mitjana de 288 serveis/mes.
El preu del servei és de 0,40€.

◦ La màquina de refrescs va fer 121 serveis, amb una mitjana de 11 serveis/mes. El preu
del servei és 0,35€ l'aigua de 33cl, 0,55€ la llauna de coca cola i fanta, 0,65€ la llauna
de cervesa.

2.4) SERVEIS PROFESSIONALS
L'Ajuntament ha cedit espais per a 3 serveis professionals, que han tingut 1152 usos anuals i una
mitjana de 104,7 usos/mes.

• Perruqueria, a càrrec de la Perruqueria Paqui, que ha vingut un dia a la setmana (dijous),
5h/set de gener a juny (tarda) i 7,5h/set de setembre a desembre (matí i tarda). El servei
ha tingut 404 usos anuals, una mitja de 37 usos/mes i de 9 usos/setmana. Els preus del
servei estan fixats per la Generalitat i varien segons la demanda de cada usuària.

• Barberia,  a  càrrec  de  Josep  Maria  Escofet  Vies,  que  ha  vingut  un  dia  a  la  setmana
(dimecres a la  tarda),  4,75h/set.  El  servei  ha tingut  526 usos anuals,  una mitja  de 48
usos/mes i de 11 usos/setmana. El preu per als usuaris és de 5€/servei.

• Podologia, a càrrec de Aurelio Plaza Martínez, que ha vingut un dia cada dues setmanes
(dilluns),  5h/set de gener a juny (tarda) i  2,75h/set de setembre a desembre (matí).  El
servei ha tingut 222 usos anuals, una mitja de 20 usos/mes i de 9 usos/quinzena. El preu
per a les persones usuàries és de 12€/servei.

2.5) ACTES, CELEBRACIONS I FESTES
Al llarg del 2014 al casal s'han celebrat 9 actes, celebracions i festes, totes elles gratuïtes i obertes
al públic. En total hi han assistit 633 persones, amb una mitjana de 71 persones/acte.

• Cantata de Setmana Santa, 9/04/14, amb assistència de 60 persones. Quan s'aproximen
festes senyalades, la coral del casal ofereix un concert. Al acabar el concert es va oferir als
oients berenar (coca i cava), a càrrec de la comissió de ball berenar.

• Acte  de  presentació  de  col·lectius,  9/05/14,  amb  assistència  de120  persones.  Amb
l'entrada de Creu Roja al casal, es va decidir fer un acte de presentació dels dos col·lectius
que utilitzen al casal (gent gran i l'entitat Creu Roja) amb l'objectiu de fomentar la bona
convivència  entre  ells.  L'acte,  presentat  pel  regidor  Francesc  Sáez  i  el  president  de
l'Assemblea  de  la  Creu  Roja  a  l'Alt  Penedès,  Jaume  Munné,  va  consistir  en  una
presentació i exposició de les activitats que cada col·lectiu realitza al casal i en un berenar
per als assistents.

• Presentació del Banc de Temps al casal, 26/05/14, amb assistència de 40 persones. En
dates properes a presentació formal del Banc de Temps de St. Sadurní a la ciutadania,
l'agrupació de dones que formen el Banc de Temps van presentar el projecte al casal, atès
que les persones que fan ús del casal (persones grans i Creu Roja) són col·lectius a qui els
pot interessar especialment el projecte. No obstant, només van assistir a l'acte persones
grans. L'acte va ser presentat pel regidor Francesc Sáez i va concloure amb un concert de
guitarra i veu per part de dues joves ciutadanes del poble.

• Festa de final de curs, 26/05/14, amb assistència de 110 persones. El curs 2013-14 es va
tancar amb una festa que va consistir en:

◦ Presentació de la regidora Àngels Canals
◦ Cantata de la coral del casal
◦ Obra de teatre «El malalt imaginari» (Molière). Espai Lliure Grup de Teatre
◦ Berenar (coca, cava/fanta/aigua) i ball
◦ Exposició de les manualitats realitzades pel grup de manualitats el curs 2013-14
◦ Procés  participatiu  per  a  la  programació  del  curs  vinent.  *Explicada  a  l'apartat  de

participació ciutadana.
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• 3 actuacions de playback, per part d'altres casals de gent gran de la comarca que han
ofert el seu espectacle al casal, han tingut 180 usos. En tots casos els actes van acabar
amb un berenar (coca i cava) a càrrec de la junta.

◦ 1a Actuació de playback, 4/04/14, per part  del Casal de la Gent Gran de Vilafranca
(Espirall), Grupo Revelación, amb assistència de 60 persones.

◦ Actuació de playback, 6/06/14, per part del Casal  de la Gent Gran de Sant Esteve ses
Rovires, amb assistència de 60 persones.

◦ 2a Actuació de playback, 18/07/14, per part del Casal  de la Gent Gran de Vilafranca
(Espirall), Grupo Revelación, amb assistència de 60 persones.

• VII Torneig comarcal de billar a St. Sadurní, 21/11/14, amb 13 participants (5 equips)
provinents  de  4  casals  de  gent  gran  de  la  comarca:  St.  Pere  Riudebitlles,  Vilafranca
(Peguera), Vilafranca (Tívoli) i St. Sadurní. L'acte va començar a les 10h del matí, al migdia
els participants van dinar a Cal Marina (a càrrec de cadascú), i l'activitat es va reprendre a
les 15h. L'acte va acabar a les 19h amb l'entrega de trofeus (amb la col·laboració especial
de l'usuari Antonio Garcia) i un piscolabis a càrrec de l'Ajuntament.

• Festa de Nadal,  19/12/14, amb assistència de 110 persones. L'acte va consistir en les
següents activitats:

◦ Ballada de sardanes, per part del grup de sardanes del casal.
◦ Bingo solidari. Per a participar-hi, cada assistent havia de portar un aliment per al Banc

d'Aliments de Càritas. Es van recaptar 12 caixes d'aliments. La Junta va col·laborar
amb l'organització d'aquesta activitat.

◦ Caga tió. El tió, construït per un usuari del casal, va cagar jocs de taula per a estimular
la memòria i un àlbum amb les fotografies de tot l'any 2014. Cada fotografia tenia un
número de referència;  si  els usuaris/àries es volien fer alguna còpia s'apuntaven el
número i es podien imprimir la foto a l'Adolfo.

◦ Berenar (coca, cava/fanta/aigua).
◦ Cantata de Nadal, per part de la coral del casal.

2.6) ORGANITZACIÓ DE FESTES I SORTIDES PER PART DE LA JUNTA
La junta ha organitzat un total de 14 activitats, que han tingut 783 usos i una mitjana de  55,9
usos/activitat.

• Ball berenar, organitzat per la comissió de ball berenar, que ha organitzat 7 festes al 2014,
amb  una  mitja  de  87  assistents/festa,  en  total  609  usos.  D'aquestes,  2  han  estat
temàtiques:
◦ Castanyada,  celebrada  el  dia  del  ball  berenar  d’octubre,  amb  assistència  de  88

persones. La junta es va encarregar de decorar el casal amb fulles i castanyes i va
confeccionar el vestuari per a la castanyera, la usuària Lola Colet, que el dia de la
celebració va repartir castanyes per a totes les persones assistents. La festa va ser
acompanyat amb el procés participatiu per escollir un nom pel casal.

◦ Festa  Major,  aprofitant  el  ball  berenar  de  novembre.  Una  membre  de  la  junta  va
decorar els números de les taules amb temàtiques de la festa major de St. Sadurní.

• Excursions i  estades:  organitzades  per  la  comissió  de  sortides,  que  ha  organitzat  7
sortides, amb una mitja de gairebé 25 persones/sortida, en total 174 usos. Les sortides han
estat les següents:
◦ Excursions d’un dia: Sagrada Família (19/02/14, 35 assistents), Girona Temps de Flors

(12/05/14, 35 assistents), Deltebre (18/06/14, 35 assistents), Pallars Sobirà (30/09/14,
32 assistents).

◦ Estades:  Calafell  (juny  2014,  20  assistents),  St.  Antoni  de  Calonge  (juliol  2014,  4
assistents), Calafell (setembre 2014, 13 assistents).
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2.7) TREBALL TRANSVERSAL
Des del casal s'ha col·laborat amb altres departaments de l'ajuntament, entitats i casals de la gent
gran. Concretament al casal s'hi han desenvolupat 64 usos, referents a les activitats amb Creu
Roja:

• Creu Roja:  a part de l'acte de presentació dels col·lectius (explicat anteriorment), també
s'han dut a terme petites actuacions pel foment de la bona convivència. 

◦ Xocolatada entre els grup de joves de Creu Roja i les usuàries del taller de manualitats,
24 usos.

◦ Jocs de taula entre usuaris dels dos col·lectius, una estimació de 40 usos.

• Altres  activitats  organitzades  des  de  la  regidoria  de  gent  gran:  participació  en
l'organització i les activitats vinculades a la Setmana de la Gent Gran. Ex: reunions de la
comissió de la setmana de la gent gran, passarel·la de moda, dinar, etc.

• Centre Vilarnau:  5 persones usuàries del casal han participat a les activitats per a gent
gran organitzades des del centre obert: taller de memòria i dinamització de l'espai lúdic. 

• Salut:  elaboració dels llaços pel Dia Mundial de la Lluita contra el Sida per part de 13
usuàries del casal.

• Mediació- igualtat: 2 persones de la junta van col·laborar en les trobades de la Comissió
d'Igualtat «Suma x la igualtat». 

• Participació a altres casals de gent gran: de la mateixa manera que al torneig de billar
de St.  Sadurní  han participat  casals  de la  comarca,  4 usuaris  del  billar  del  casal  han
participat a tornejos de billar d'altres pobles. Concretament, han participat a:

◦ Torneig de billar de St. Pere Riudebitlles, 01/08/2014, amb la participació de 2 usuaris.
◦ Torneig de billar de Vilafranca (Tívoli), 28/08/2014, amb la participació de 2 usuaris.

3. CESSIÓ D'ESPAIS

El casal el 2014 ha utilitzat les sales del casal:

• Creu  Roja: des  del  març  del  2014  el  casal  cedeix  sales  a  Creu  Roja  per  al
desenvolupament de les seves activitats. L’entitat també disposa d'un despatx. A causa de
la saturació d'espais  i  de l'increment de les activitats programades,  a finals  d'any s'ha
habilitat un espai amb taules a una zona de pas del primer pis, d'ús preferencial per a Creu
Roja. La major part de les activitats que hi desenvolupa duren 9 mesos/any, coincidint amb
el curs escolar. En total s'han cedit 215 sales i l'estimació de usos anuals és de 2365.

• Iniciatives municipals per a gent gran:  el casal vol ser el punt de concentració de les
activitats per a la gent gran del poble. Per aquest motiu, la Regidoria de Gent Gran utilitza
l'equipament com a espai per a dur a terme activitats. El 2014 ha utilitzat sales 21 vegades
per a 270 usos.

• Professionals  dels  serveis  encarregats  de  la  perruqueria,  barberia  i  podologia.  La
perruqueria i la barberia han compartit sala, mentre que la podologia té un espai propi amb
llitera. El 2014 els professionals ha utilitzat sales 120 vegades per a 1152 usos.
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4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

Tipus de participació USOS
Reunions de junta 87
Assemblees generals 70 (+190)
Procés participatiu programació del curs 2014-15 107
Procés participatiu nom equipament 143
Voluntariat 68
TOTAL 475

4.1) ÒRGANS I INICIATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES
Els òrgans i iniciatives de participació del Casal Municipal de la Gent Gran tenen com a finalitat fer
possible la participació dels seus usuaris/àries en l'organització i el desenvolupament del casal. El
2014 ha comptat amb 2 òrgans de participació (la junta  i l'assemblea general) i amb 2 processos
participatius.

4.1.1) Junta
L'objectiu de la Junta és fomentar i garantir la participació de la gent gran en l'organització i el
desenvolupament de les activitats del casal. Les seves funcions són fer propostes d'activitats i de
funcionament del casal i col·laborar amb la gestió del casal com ara:

◦ Substitucions de la dinamitzadora a la recepció del casal.
◦ Decoració del casal.
◦ Pagament de berenars per a activitats.
◦ Participació en actes, projectes, activitats i processos participatius: acte de presentació

de  col·lectius,   projecte  «Indicadors  bàsics  de  qualitat  al  casal»,  processos
participatius per l’elaboració de la programació del curs 2014-15 i per l’elecció del nom
de l'equipament, torneig de billar, bingo.

◦ Ajuda al llarg dels actes i celebracions: muntatge, desmuntatge, etc.
12

Motiu Quantitat cessions Usos

C
re

u
 R

o
ja

130 1008
Repàs escolar a infants (1 grup/set) 30 504
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4 80
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Despatx (cessió permanent, 365 dies/any) Cessió permanent 121
Entrega de Kits (1 cop/mes aprox) 10 100
TOTAL 215 2365
Grup ajuda mútua i suport emocional 10 128
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Barberia 50 526
Podologia 22 222
TOTAL 120 1152
TOTAL 356 3787
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La Junta s'ha reunit 8 vegades el 2014, amb 87 usos. A part, els membres de la Junta estan
organitzats  per  comissions  o  grups  de  treball,  que  a  més  es  reuneixen  separadament  per
organitzar les festes, excursions, etc.

4.1.2) Assemblea General
Els  objectius  de l'Assemblea General  són promoure la  participació  de les  persones usuàries,
generar coneixença i fomentar la bona convivència entre els col·lectius que fan ús del casal.

Les seves funcions són fer propostes d'activitats i de reglament de règim intern i tenir coneixement
del balanç econòmic, dels pressupostos i de les activitats realitzades.

El 2014 l’Assemblea General s’ha convocat dues vegades:

1. El 9/05/14, per a l'acte de presentació de col·lectius, amb assistència de 120 persones, va
exposar totes les activitats dutes a terme al casal. *Comptabilitzades a l'apartat 2; activitats
i serveis per a la gent gran.

2. El  1/10/15  amb  assistència  de  70  persones,  convocada  per  explicar  als  usuaris  els
sistemes de pagament de quotes d'usuaris i d'activitats a l'últim trimestre del 2014 i els
canvis preparats pel 2015.

4.1.3) Procés participatiu per a l'elaboració de la programació del curs 2014-15
Aprofitant la festa de final de curs (27/6/14) es va obrir un procés participatiu que va durar fins al
4/07/14, en el qual els usuaris/àries podien incidir en les activitats programades el curs següent.
La junta va proposar un llistat d'activitats i els usuaris/àries les van votar mitjançant una butlleta. El
llistat proposat per la junta també es va exposar a les cartelleres del casal, en què es podia llegir
cada  activitat  proposada  i  la  seva  descripció.  Les  persones  participants  també  van  tenir  la
oportunitat de proposar altres activitats. Hi van participar 107 persones i els resultats van ser els
següents:

Aquests resultats es van tenir  en compte en l'elaboració de la programació del curs 2014-15,
juntament amb altres factors:

1. El manteniment de les activitats del curs passat.
2. Els resultats del procés participatiu realitzat els mesos de juny-juliol del 2014
3. La disponibilitat de voluntaris per a realitzar activitats
4. La participació de la junta en la realització d'activitats
5. La disponibilitat i les aptituds de la dinamitzadora del casal per a realitzar activitats
6. La necessitat de realitzar activitats conjuntes (persones grans i Creu Roja)
7. Activitats que requereixen pocs recursos físics i humans
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També es va tenir en compte a l'hora de programar: 

1. L'horari del casal, considerant que obrirà un total de 8 hores diàries (3h al matí i 5h a la 
tarda)

2. La diversitat de diferents tipus d'activitats
3. El repartiment de l'espai entre els col·lectius de gent gran i Creu Roja
4. La disponibilitat de sales
5. La disposició de recursos físics per a dur a terme les activitats

4.1.4) Procés participatiu per a l'elecció del nom de l'equipament
Per donar nom a l'equipament es va dur a terme un procés participatiu al llarg del mes d'octubre
del 2014 que va consistir en vàries fases:

1. Proposta de noms:entre els dies 14 i 21 d’octubre tots els usuaris i usuàries del servei i
els  treballadors de l’Ajuntament  podien proposar  noms per  al  Casal,  que es  van anar
recollint a una cartellera instal·lada a la recepció del servei.

2. Selecció de propostes: l'Ajuntament va fer una selecció de les 4 propostes més viables,
de les quals la junta en va triar 2: Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní i Casal
Municipal Passeig can Ferrer.

3. Votació: les dues propostes van ser sotmeses a votació els dies 29, 30 i 31 d'octubre. 143
persones van participar en la votació i els resultats va ser els següents: 81 vots (56,6%)
per Casal Municipal de la Gent Gran de Sant Sadurní i 62 vots (43,4%) per Casal Municipal
Passeig Can Ferrer. Així doncs, el nom definitiu de l'equipament és Casal Municipal de la
Gent Gran de St. Sadurní.

4.3) VOLUNTARIAT
El 2014 han estat voluntàries del casal:

• Les 3 persones responsables del taller de sardanes, el taller de creixement personal 
“Viure la vida amb felicitat” i el club de lectors, que han realitzat en total 32 hores de 
voluntariat el 2014.

• 9 persones voluntàries que van passar enquestes per al projecte “Establiment d'indicadors
bàsics de qualitat al casal”. En total han fet 36 hores de voluntariat.

• Els integrants de la junta i totes aquelles persones que han col·laborat en les tasques del
casal explicades anteriorment (en l’explicació de la junta).
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5. PRESSUPOST

Despeses derivades de manteniment Despesa

6 revisions de l'aire condicionat del 1r pis 1.676,12 €
Material il·luminació 348,23 €
Barana d'acer inoxidable per a la terrassa del 1r pis 1.374,38 €
Material de construcció i manteniment 162,57 €
Compra de radiadors d'oli 243,79 €

Ventilació, neteja dels lavabos i desconnexió d'un comptador de llum 1.413,23 €

TOTAL 5.218,32 €
Despeses derivades d’activitats Despesa
Material per a festes 77,02€
Acte de presentació de col·lectius 138,18€
Festa de final de curs 104,18€
Festa de Nadal (inclòs àlbum Hoffman amb les fotografies del 2014) 172€
Material per a activitats, gestió, oficina i difusió 475,86€
Billar (torneig i activitats) 85,28€
Espai de lectura del diari (inclosa subscripció anual Mundo Deportivo) 255€
Farmaciola 25,60€
Mobiliari i dispositius pel desenvolupament d'activitats i gestió 239,61€
Imatge corporativa 1331€
TOTAL 2.903,73 €
Ingressos Ingrés
Ingressos derivats d'activitats (s'efectuarà a partir del 2015)
*El 2014 hi ha hagut autogestió de les activitats entre usuaris i talleristes.

0,00 €

Ingressos derivats de quotes de socis (s'efectuarà a partir del 2015) 0,00 €
TOTAL 0,00 €

6. PROPOSTES DE MILLORA

• Finalització de la imatge corporativa del casal: disseny del logotip, segell, carnets de soci/a,
retolació exterior del casal, etc.

• Dinamització de l’espai de jocs de taula amb els nous jocs disponibles.
• Continuar i ampliar el registre de persones usuàries.
• Continuar  donant  suport  a  iniciatives  individuals  dels  usuaris/àries  del  casal  i  a  les

persones que voluntàriament s'ofereixen a realitzar activitats al casal.
• Programació de noves activitats: informàtica (conveni amb la Caixa), bingo, grup d'anar a

caminar, concurs de dòmino, etc.
• Continuar realitzant petites actuacions pel foment de la convivència: activitats amb Creu

Roja i projecte intergeneracional amb els nens i nenes del Centre Vilarnau.
• Entrada en vigor dels sistemes de regularització establerts per al cobrament de quotes i la

contractació de talleristes.
• Aprovació del Reglament de Règim Intern, amb tots els canvis que aquest proposa. Ex:

creació del consell de casal i de la comissió sancionadora.
• Establiment d'unes normes de funcionament internes de la junta.
• Cessió d'espai a entitats que realitzin activitats per a gent gran.
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