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1. FUNCIONAMENT, ESTRUCTURA I ORGANITZACIÓ

El Casal Municipal de la Gent Gran és un equipament cívic municipal de dinamització sociocultural
que des del 2014 és responsabilitat 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:

1.1) El 2015 el casal ha donat servei 250 DIES i ha INCREMENTAT CONSIDERABLEMENT LA
QUANTITAT D'USOS respecte el 2014. A causa de l'augment del nombre de persones usuàries,
de la quantitat d'activitats ofertes, d'actes i festes realitzades, de cessió d'espais i de participació
ciutadana, el casal:

• Ha incrementat en un 41% el total d'usos anuals. El 2015 ha tingut 11.085 usos més que el
2014.

• Ha incrementat en un 33,3% la mitjana d'usos diaris. El 2015 ha tingut 38,1 usos més al
dia que al 2014.

Usos'14 Usos'15 Mitjana diària'14 Mitjana diària'15

Activitats i serveis per a la GG 23905 33879 100,7 135,5

Cessió d'espais 2635 3129 11,5 12,5

Participació ciutadana 475 1092 2,1 4,4

TOTAL 27015 38100 114,3 152,4



1.2)  L'HORARI  habitual  ha estat  de dilluns a divendres,  de 10h a 12.45h i  de 15h a 19.45h
(excepte el mes d'agost).

Com a novetat, el 2015 el casal ha obert també el mes d'agost, de dilluns a divendres, de 15.30h a
19.30h. L'equipament ha tingut 800 usos al llarg de l'agost, amb una mitjana diària de 38 usos.

El Casal ha tancat els dies festius nacionals i municipals1.

1.3) Els RECURSOS HUMANS destinats a l'equipament durant el 2015 han estat els següents:

• Dinamitzadora de l'equipament, responsable del casal: 37,5h/set.
• Persona encarregada del servei durant el mes d'agost: 20h/set.
• 3 talleristes d'activitats dirigides: gimnàstica i ball en línia: 3'5h/set, manualitats: 2h/set i

coral: 1,5h/set.
• 3  professionals  dels  serveis:  perruquera  (7,5h/set),  podòleg:  (2,75h/set)  i  barber

(4,75h/set).
• Professional de neteja: 10h/set.
• Voluntaris/àries (explicats a l’apartat de participació ciutadana).
• 2 alumnes de pràctiques del Mòdul de Gestió Administrativa (Escola Intermunicipal)2.

1.4) El 2015 s'han registrat 121 altes de persones usuàries i 4 baixes (per defunció). En total el
31/12/15 el casal comptava amb 321 PERSONES USUÀRIES. 

1.5)  S'ha elaborat la IMATGE CORPORATIVA del casal, dissenyada per Maria Bermúdez. La
imatge corporativa consisteix en: 

• Manual d'ús de l'imatge corporativa.
• Disseny de la retolació externa. 
• Logotip en diferents formats.
• Disseny dels carnets de persona usuària. S'han configurat carnets personalitzats per a les

321 persones usuàries.

1 1/01/15 (Cap d'any), 6/01/15 (Dia de reis), 3/04/15 (Divendres Sant), 6/04/15 (Dilluns de Pasqua), 1/05/15 (Dia del
treballador), 24/06/15 (Sant Joan), 8/09/15 (Festa de la Fil·loxera), 11/09/15 (Diada de Catalunya), 12/10/15 (Mare de
Déu del Pilar), 30/11/15 (Festa Major de St. Sadurní), 8/12/15 (Immaculada Concepció), 25/12/15 (Nadal). 

2 Una alumna del 8 d'abril al 23 d'octubre als matins i una alumna del  4 de novembre al 31 de desembre als matins.



1.6) També  s'han  realitzat  les  següents  accions  pel  MANTENIMENT  I  MILLORES  DE
L'EQUIPAMENT:

• Instal·lació  de la  nova  màquina d'aire  condicionat  del  primer  pis,  que  ha  suposat  una
despesa de gairebé 24.000€ assumida per l'Ajuntament.

• Col·locació de la retolació externa del casal.
• Recanvi de tota la il·luminació d'emergència.
• Adequació d'un despatx, un magatzem i d'un armari.
• Altres petites reparacions.

1.7) Les QUOTES, fixades per les Ordenances Municipals, han estat les següents:

 Quota de persona usuària de 10€/any.
 Quota trimestral d'activitats dirigides: gimnàstica 2h/set 26€; gimnàstica 1h/set 13€; ball

20€ (1,5h/set); coral 20€ (1,5h/set); anglès 15€ (1,15h/set); manualitats 27€ (2h/set).

1.8)  S’han prorrogat les PLIQUES realitzades el 2014 per a la oferta dels serveis professionals.
Els  professionals  que  el  2016  tindran  cessió  d’espai  al  casal  a  canvi  d’un  lloguer  mínim de
10€/mes són: Francesca Segovia Pérez, al servei de perruqueria (7,5h/set); Josep Maria Escofet
Vies, al servei de barberia (4,75h/set) i Aurelio Plaza Martínez, al servei de podologia (2,75h/set).

La FUNDACIÓ SOCIOCULTURAL ATLAS, guanyadora del concurs públic
realitzat el 2014, ha realitzat la contractació del personal de dinamització i
talleristes (excepte la professora de gimnàstica i ball).

2. ACTIVITATS I SERVEIS PER A LA GENT GRAN

El 2015 s'observa un increment d'ús de l'equipament referent a activitats i serveis per a la gent
gran respecte l'any 2014 en un 41,7%.

2.1)  El  PUNT D’INFORMACIÓ ha donat  atenció personalitzada a les persones interessades i
usuàries, amb una estimació de 6.250 persones i una mitjana diària de 25 persones ateses al dia.

2.2) ESPAIS RELACIONALS

2.3) S'han realitzat  16 ACTIVITATS  DIRIGIDES3, que suposa un increment del 50% d'activitats
respecte el 2014, al llarg del qual es van realitzar 8 activitats dirigides.

3 Per a més informació consultar l'annex 1 dels «Annexos de la memòria 2015 del Casal Municipal de la GG».

Espai Estimació usos'15 Mitjana d'usos/dia

1 Lectura del diari 3000 12,00

2 Jocs de taula 8500 34,00

3 Billar 3250 13,00

4 Espai tv 40 0,16

5 Màquina de cafès 4959 19,84

6 Màquina de refrescs 118 0,47

TOTAL 19867 13,24



A diferència del  2014,  el  2015 s'han realitzat  cursos d'informàtica i  tallers  de salut  i  benestar
gratuïts amb la col·laboració de la Fundació “laCaixa”

Algunes dades: el 2015 s'han inscrit a les activitats 134 persones, s'han realitat 342 classes, s'ha
registrat un total de 4089 usos relatius a les activitats i  s'han realitzat 313 altes i 69 baixes4.

Les activitats s'han  realitzat seguint el calendari escolar, de setembre a juny amb vacances de
Nadal i Setmana Santa.

2.4) SERVEIS PROFESSIONALS

4 Motius  de  baixes  més  freqüents:  problemes  de  salut  i  incompatibilitat  horària.  Altres  motius:  insatisfacció  amb
l'activitat, el nivell no és el que l'usuari/ària esperava, l'usuari/ària té altres prioritats.

Nom de l'activitat Període Tipus de dinamització

1 Gimnàstica de manteniment Gener a desembre 19,0

2 Classes de ball Gener a desembre 25,6

3 Taller de manualitats Gener a juny 5,8

4 Coral Gener a desembre 11,6

5 Viure la vida amb felicitat Gener a juny 4,4 Persona voluntària

6 Anglès Gener a desembre 7,1 Dinamitzadora del casal

7 Taller de sardanes Gener a desembre 12,1 Persona voluntària

8 Club de lectors Gener a desembre 7,9 Persona voluntària

9
Abril a juny 11,2

10
Octubre i novembre 9,8

11
Novembre i desembre 9,1

12 Anem a caminar! Abril a desembre 6,7 Autogestió del grup

13 Escriure i riure Octubre a desembre 4,0 Persona voluntària

14 Salut i benestar – Activa't octubre 6,3

15
Novembre i desembre 7,8

16 Octubre a desembre 8,7 Persona voluntària

TOTAL 12,0

Mitjana 
assistents/ 

classe

Tallerista contractada

Tallerista contractada

Tallerista contractada

Tallerista contractada

Curs d'informàtica – Iniciació i 
creació de documents de text

Fundació “laCaixa”

Curs d'informàtica – Retoc 
fotogràfic i presentacions 
digitals

Fundació “laCaixa”

Curs d'informàtica – Incorpora 
internet al teu dia a dia

Fundació “laCaixa”

Fundació “laCaixa”

Salut i benestar – Menys dolor, 
més vida

Fundació “laCaixa”

Reiki, relaxació i meditació

Servei Usos'15 Preu/servei

1 Perruqueria 475 50 9,50

2 Barberia 531 51 10,41 5,00 €

3 Podologia 181 32 5,66 12,50 €

TOTAL 1187 133 8,52 -

Quantitat dies 
de servei'15

Mitjana d'usos/dia de 
servei

Fixat per la Generalitat, 
segons servei ofert.



2.5) ACTES, CELEBRACIONS I FESTES: s'han celebrat 17 actes (8 més que el 2014), amb una
mitjana de 67,5 persones/acte.

2.6) LA JUNTA HA ORGANITZAT UN TOTAL DE 16 ACTIVITATS, que han tingut 938 usos.

 Balls berenars: la comissió de ball berenar ha organitzat 9 festes el 2015 (2 més que el
2014), amb una mitja de gairebé 86 assistents/festa, en total 771 usos5.

 Excursions i estades: la comissió de sortides ha organitzat 7 sortides, amb una mitja de
gairebé 24 persones/sortida, en total 167 usos (xifres molt similars a les del 2014)6. 

5 Balls berenars temàtics: Castanyada (octubre) i Carnaval (febrer), amb concurs de disfresses.
6 Excursions d’un dia:  Rupit i Tavertet (4/03/15, 34  participants),  Barcelona (Hospital de St. Pau i  fàbrica Danone,
19/11/15,  42  participants),  Montferri  (16/12/15,  31  participants),  Sant  Miquel  del  Fai  (14/04/15,  34  participants).
Estades de platja:  Calafell (06/15, 12 participants), Calafell (09/15, 12 participants), St. Antoni de Calonge (07/15, 2
participants).

6 XERRADES Dia Assistents

1 16/01/15 100

2 Subiminstraments bàsics a la llar: l'electricitat 08/05/15 70

3 "Reciclar és divertit si ho fem grans i petits"  + bingo 02/10/15 32

Programa d'educació sanitària de la gent gran (PESGG), que consisteix en 3 xerrades:

4 - El bon ús dels medicaments 23/10/15 30

5 - La importància de seguir bé els tractaments 13/11/15 30

6 - Què cal saber de la hipertensió arterial? 11/12/15 25

7 FESTES I ACTES CULTURALS

1 Acte cultural de Sant Jordi 23/04/15 60

2 Festa de final de curs 26/06/15 115

3 Festa de Nadal 18/12/15 125

4 80

5 06/11/15 55

6 Bingo i teatre llegit 20/02/15 60

7 Bingo intergeneracional amb els infants del Centre Vilarnau 12/06/15 42

3 EXPOSICIONS

1 20/04/15 al 08/05/15 150

2 17/12/15 al 8/01/16 150

3 25/11/15 al 19/11/15 35

2 TORNEJOS

1 I Torneig de dòmino per parelles 15/07/15 al 17/07/15 11

2 VIII Torneig Comarcal de billar a Sant Sadurní 20/11/15 12

TOTAL 1182

Mesures de protecció jurídica de les persones grans

Actuació de Playback a càrrec del «Grupo Revelación»* 13/03/15

Actuació de Playback (Sant Esteve Sesrovies) i bingo

 “100 anys d'història, 100 anys de vida” (exposició de la 
Setmana de la Gent Gran)

Exposició de pintura a l'oli, figures fetes amb xapes i 
morrions de cava i puzzle.

Exposició de fotografia "Mirades des de l'experiència: les 
Creus de l'Alt Penedès".



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 234
usos addicionals referents al treball transversal:

• Activitats conjuntes de Gent Gran i Creu Roja: curs d'alfabetització on han participat gent
gran, homes i dones magrebines; elaboració de la pancartes de festes/actes de la gent
gran per part de Creu Roja; acte cultural conjunt  de la diada de Sant Jordi, 23/04/15; taller
de decoració del casal realitzat conjuntament gent gran amb dones magrebines.

• Activitats i col·laboracions amb Serveis Socials (167 usos):
• Inscripcions i  cobrament d'activitats:  intercanvi amb la Gent Gran de Tona (anada i

tornada),  actes de la Setmana de la Gent Gran (passarel·la de moda, dinar, bufada
d'espelmes).

• Participació  a  caminades  populars  organitzades  des  de  la  regidoria:  llac  de  Can
Codorniu i l'ermita d'Espiells, Marxa Nòrdica del Dia de la Mobilitat Sostenible.

• Participació a activitats per a gent gran organitzades pel Consell Comarcal: V Caminada
Popular  de  la  Gent  Gran  de  l'Alt  Penedès; concurs  de  fotografia  «Mirades  des  de
l'experiència»; MostrActiva 2015.

• Projecte intergeneracional amb els infants i joves del Centre Vilarnau.

• EspaiCaixa:  reunions de coordinació trimestrals de les juntes de l'EspaiCaixa i el Casal
Municipal de la GG.

• Mediació- igualtat: participació a la taula de treball per la convivència, 25/02/15.

• Premsa i comunicació: participació al programa de ràdio “La Tarda”, Ràdio St Sadurní i
presència als mitjans de comunicació locals.

• Participació a  altres casals de gent gran: tornejos de billar de  St. Pere Riudebitlles i
Vilafranca (Tívoli).

• Altres.

3. CESSIÓ D'ESPAIS7

• Creu Roja (200 cessions, 2744 usos) ha realitzat al casal classes de llengua a persones
immigrants i gent gran, èxit escolar i entrega de kits de suport social. També ha disposat de
cessió permanent d'un despatx.

• Serveis Socials (30 cessions, 385 usos) ha organitzat al casal el grup d'ajuda mútua, els
tallers «Cuidar-me per cuidar» i musicoteràpia, l'intercanvi amb la gent gran de Tona i  hi ha
realitzat les reunions amb la Comissió de la Gent Gran per a la preparació de la setmana
de la gent gran.

• El Club de la Gent Gran (20 cessions, 300 usos) ha realitzat els assajos de teatre al casal.

En total estem parlant de 3129 usos i 230 cessions d'espai.

4. PARTICIPACIÓ CIUTADANA

S'han comptabilitzat 1092 hores de participació ciutadana8. 

4.1) ÒRGANS I INICIATIVES PER A LA PARTICIPACIÓ DE LES PERSONES USUÀRIES

• 9 reunions de Junta, amb 136 usos. 

7 Per a més informació consultar l'annex 2 dels «Annexos de la memòria 2015 del Casal Municipal de la GG».

8 Per a més informació consultar l'annex 3 dels «Annexos de la memòria 2015 del Casal Municipal de la GG».



• 1 assemblea General ordinària, convocada el dia 13/03/15 amb la finalitat de fer balanç de
les activitats, utilitats i pressupostos relacionats amb l'equipament durant el 2014, amb una
assistència de 80 persones.

• Procés participatiu per avaluar de les activitats del curs 2014-159: el juny del 2015 es
van passar qüestionaris de satisfacció als i a les alumnes de les activitats dirigides amb la
intenció de recollir les seves opinions sobre els cursos realitzats durant el curs 2014-15. Hi
van participar 86 persones. Els resultats de les enquestes mostren una alta satisfacció per
part dels usuaris/àries pel que fa les activitats del casal, amb una nota mínima de 9,01/10
(informàtica) i màxima de 9,99/10 (taller de sardanes) i amb una mitja de 9,57/10.

4.2) 5 persones responsables d'activitats han realitzat VOLUNTARIAT AL CASAL el 2015  a 
través de la Fundació Sociocultural Atlas:

• Àngels Vendrell i Maria Llupià → Taller de sardanes
• Maria Garcia → Reiki, relaxació i meditació i Viure la vida amb felicitat
• Jose Luis Bermúdez-→ Grup de lectura
• Josep Casanellas → Escriure i riure

En total s'han realitzat 97 hores de voluntariat el 2015 (63h més que el 2014).

4.3) ORGANITZACIÓ DE FESTES, EXCURSIONS I SUPORT A LA GESTIÓ DEL CASAL

• L'organització de cada  ball berenar ha suposat 56 hores de participació de 5 persones.
Els 9 balls berenars organitzats el 2015 suposen 504 hores de participació ciutadana.

• L'organització de cada  excursió suposa 27 hores de participació de 4 persones. Les 7
sortides organitzades el 2015 suposen 189 hores de participació ciutadana.

• Suport al taulell per part de membres de la junta en dies puntuals.

• Col·laboració en el muntatge i desmuntatge d'actes i festes per part de membres de la
junta.

5. PRESSUPOST10

9 Per a més informació consultar l'annex 4 dels «Annexos de la memòria 2015 del Casal Municipal de la GG».

10 Per a més informació consultar l'annex 5 dels «Annexos de la memòria 2015 del Casal Municipal de la GG».

INGRESSOS

1.918,36 €

2.009,03 €

1.961,80 €

3.200,00 €

TOTAL 9.089,19 €

TOTAL COST DEL CASAL (DESPESES - INGRESSOS) 98187,41

Ingressos derivats de les quotes d'activitats 1r trimestre 
2015 (gener, febrer, març)

Ingressos derivats de les quotes d'activitats 2n trimestre 
2015 (abril, maig, juny)

Ingressos derivats de les quotes d'activitats 3r trimestre 
2015 (octubre, novembre, desembre)

Ingressos derivats de quotes de socis (320 socis x 10€/soci)



6. PROPOSTES DE MILLORA

NOVES ACTIVITATS PEL 2016

1. Taller de memòria.

2. Tallers  de  salut,  benestar,
desenvolupament personal i cicle vital
oferts per la Fundació “laCaixa”.

3. Salut  dins  l'aigua!  Activitat  aquàtica
per a la gent gran. Activitat realitzada
conjuntament  amb  la  Regidoria
d'Esports.

4. Nou  itinerari  d'informàtica:  tornar  a
començar des del nivell d'iniciació  fins
a l'últim curs.

5. Grup de playback.

6. Reprendre  el  grup suau  de l'activitat
«Anem a caminar!».

7. Continuar  donant  suport  a  iniciatives
de  persones  que  voluntàriament
s'ofereixen a realitzar activitats.

MILLORES DE L'EQUIPAMENT

1. Reconduir  els  conductes  de  l'aire
condicionat de la planta baixa, treure la
màquina  d'aire  condicionat  trencada  i
preparar l'espai on hi havia la màquina
per a fer-hi un armari.

2. Solucionar les males olors dels lavabos
de la planta baixa.

3. Pintar la planta baixa.

4. Instal·lació de cortines a la planta baixa.

5. Arranjaments a la façana (a càrrec de la
comunitat de veïns).

6. Disseny  d'un  pla  de  millora  de  les
instal·lacions.

7. Altres  millores  de les  instal·lacions  del
casal:  millores  d'un  magatzem,
arranjament de lavabos, arranjament de
la pica del celobert, etc.

DESPESES

3.083,00 €

1.717,81 €

14.699,10 €

8.500,00 €

400,00 €

900,00 €

900,00 €

6.548,56 €

8.738,13 €

6.958,00 €

30.891,00 €

23.941,00 €

TOTAL 107.276,60 €

Despeses derivades de manteniment
Retenció de 2.200€ (Pla Econòmic Financer)

Despeses derivades d’activitats
Retenció de 1.000€ (Pla Econòmic Financer)

Despeses derivades del lloguer del local

Despeses derivades del subministrament elèctric

Despeses derivades de l'aigua

Despeses derivades del servei de telecomunicacions

Despeses derivades de la prima d'assegurança

Despreses derivades de la comunitat de veïns

Despeses derivades del servei de neteja

Despeses derivades dels talleristes

Despeses derivades del servei de dinamització

Canvi d'aire condicionat del 1r pis

TOTAL COST DEL CASAL (DESPESES - INGRESSOS) 98.187,41 €




