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EL GRAN PENEDÈS
El butlletí de la gent gran de la comarca

Agenda:
28 de Juliol
Ruta modernista de Gelida. De
12:30 a 14:00 h a la plaça de
l’Església de Gelida. Cal
apuntar-se al Centre del Castell
de Gelida (Tel. 93 779 01 46).
L’entrada val 3 €.

WHAT'S NEW AT
CURTFIELD
17 de Setembre
Càpsules d’informació per a
HEALTHCARE:
l’estalvi
energètic.
Santa

Margarida
i
els
Monjos.
Organitzat per l'Oficina de
Consum i Serveis Socials del
Consell Comarcal (Per a més
informació, trucar al 93 890 00
00 extensió 347 o 114)

XXIa MOSTRACTIVA 2019
El dijous 4 de juliol es va celebrar a Vilobí del Penedès
la XXI MostrActiva de la Gent Gran de l’Alt Penedès.
La celebració va començar amb una visita a la Mostra
d’Activitats Lliures dels Casals de Gent Gran de l’Alt
Penedès (MostrActiva). En l'exposició d'aquest any, hi
van participar 29 casals i associacions de gent gran de
l’Alt Penedès i s’hi van exposar més de 100 peces
realitzades pels assistents als tallers de manualitats.
Després de visitar l’exposició, els més de 300
assistents es van traslladar a la sala d’actes del
Centre Cívic, on es van fer públics els noms dels
autors de les manualitats reconegudes: M. Àngels
Ferrando, de Puigdàlber, va guanyar el reconeixement
a la manualitat més original; Antoni Sàbat, de Vilobí
del Penedès, el reconeixement a la més pràctica; Tina
Mestres, de Castellví de la Marca, a la més elaborada;
Lali Millán, de Sant Miquel d’Olèrdola, el
reconeixement a la manualitat feta amb més
materials reciclats, i Dolors Sogas, de Sant Pere de
Riudebitlles, el reconeixement a la manualitat feta
amb diverses tècniques.

Seguidament, es van homenatjar les “Persones Grans
amb Mèrit 2019”, un reconeixement creat pel Consell
de la Gent Gran de l’Alt Penedès per distingir les
persones grans de la comarca que tenen una especial
trajectòria vital i una major participació en tasques de
voluntariat social o cultural. Els guanyadors
d’enguany van ser: M. Rosa Morató, de la Ràpita;
Josep Viñas, de Castellet i la Gornal, i Roser Olivella,
de Sant Sadurní d’Anoia.
La trobada va continuar amb el lliurament de
recordatoris als representants dels 29 casals i
associacions de gent gran participants a la
MostrActiva 2019.
El president del Consell Comarcal de l’Alt Penedès,
Xavier Lluch; l’alcalde de Vilobí del Penedès, Francesc
Edo; el president de l’Àrea d’Atenció a les Persones
del Consell Comarcal, Jordi Bosch, i el regidor de Gent
Gran de Vilobí del Penedès, Agustí Díaz-Prieto, van ser
els encarregats de lliurar els reconeixements
i
recordatoris i van felicitar els participants dels tallers
de manualitats per la qualitat dels treballs exposats.

ENTRETENIMENT.
SENSE
PARAIGÜES NI
BARRET
TROBEU LA RESPOSTA
L'ENIGMA SEGÜENT:

A

El meu oncle, que anava
sense paraigües ni barret, es
va trobar el mig d’un xàfec. La
roba li va quedar xopa, però
tot i que portava el cap
descobert, no es va mullar ni
un pèl.
Com ho explicaries?

Xavier Lluch va parlar de la diversitat de les
necessitats i interessos de les persones grans, que
abasten un ventall d’edats cada dia més ampli i de la
necessitat d’adaptar els casals de gent gran
a
aquesta realitat en canvi constant.

Solució:
Qui ha dit que el meu oncle
tingui cabell al cap? Està
completament calb i no té
cabells que se li puguin
mullar.

A continuació va començar l’actuació de l’actriu
amateur local Rossita Romeu Gras que va interpretar
amb molta gràcia i talent un monòleg humorístic.
La trobada va acabar amb un refrigeri ofert per
l’Ajuntament de Vilobí i amb una visita a les carpes
instal·lades per a l’ocasió a la plaça de la Vila, amb
activitats i informació sobre serveis d’interès per a les
persones grans.

Font: Senyor Enigma
(http://senyorenigma.blogspot.com/)

8è CONGRÉS NACIONAL DE LA GENT GRAN
DE CATALUNYA
El Congrés Nacional de la Gent Gran es convoca cada quatre anys i aplega representants
d'associacions i de les persones grans de Catalunya, juntament amb persones expertes i
professionals. Durant diverses jornades de treball reflexionen sobre la realitat que viu la Gent
Gran al nostre país i tracten els principals temes que els afecten.
Enguany se celebrarà el 8è Congrés el 25 d’octubre. És per aquest motiu que des del Consell
Consultiu de l’Alt Penedès es presenta una esmena per reivindicar la necessitat dels cursos de
memòria a la comarca, per a la prevenció de les demències. A continuació us adjuntem
l’esmena corresponent:
LA PRESENTEN
El Consell de la Gent Gran de l’Alt Penedès, compartida amb els Consells de l’Anoia, el Garraf i
Sant Feliu de Llobregat.
LA PROPOSTA
Que la sanitat pública (departaments de Salut, Treball, Afers Socials i Família) instauri per a
tot Catalunya, uns cursos de memòria i gimnàstica, com una mesura preventiva, pel sol fet de
trobar-se la persona gran en una edat de risc i a fi de contribuir a un major benestar
intel·lectual i capacitat motriu i pal·liar les greus conseqüències personals (Alzheimer, pèrdua
de capteniment personal), socials (residències) i familiars (cura dels afectats) que té la
manca d’una atenció pública sistemàtica. Per tot plegat, proposem la següent:
RESOLUCIÓ
Que es creï una xarxa pública que estudiï i apliqui una metodologia pròpia, al servei de la
gent gran de tot Catalunya, en aquest aspecte.
Establir les mesures adients per estimular la ciutadania a prendre consciència dels
beneficis dels tallers de memòria i gimnàstica, gràcies a una intensa i continuada acció feta
a través dels mitjans d’informació i de comunicació públics.
Que els sistema mèdic públic i privat l’insereixin en els seus protocols d’atenció sanitària.
Que el personal sanitari, quan intueixi que pot haver-hi una persona amb problemes
d’aquest tipus, l’enviï als especialistes en tallers de memòria i benestar emocional i que
això funcioni com una pràctica habitual.
Aquesta proposta recull en síntesi el document presentat per Josep Faura i Pujol, vocal del
Consell Comarcal de la G. G. de l’Alt Penedès, presentat el 9/11/2018 al Consell de la Gent Gran
de Catalunya.

CONEGUEM-NOS
HOMENATGE A LES PERSONES GRANS AMB MÈRIT
A continuació transcrivim la descripció de les persones que van ser reconegudes amb mèrit
durant la Mostractiva d’enguany.
MARIA ROSA MORATÓ VENTURA. Casal de la Gent Gran de La Ràpita.
"És filla d’una família treballadora. Durant la seva adolescència va esclatar la Guerra Civil
espanyola i, per col·laborar a la subsistència familiar (el seu pare estava malalt), es va
veure obligada a treballar des de molt curta edat. Va aprendre a cosir a l’Arboç, en un taller
que confeccionava uniformes per a l’exèrcit republicà, on era l’encarregada de fer els
pantalons per als soldats. Treballadora infatigable, ha passat tota la vida treballant en el
món de la confecció tèxtil, feina que ha sabut compaginar amb la de mestressa de casa.
Actualment viu amb una de les seves filles, conserva una memòria prodigiosa, assisteix
puntualment als tallers de memòria i de musicoteràpia del seu municipi i dedica una part
impressionant del seu temps a pintar mandales, fer exercicis aritmètics i realitzar tota
mena de taques que li encomanen als citats tallers."

JOSEP VIÑAS PASCUAL. Esplai de Gent Gran de Castellet i la Gornal.
"És una persona que des de ben jove la seva vena artística l’ha acompanyat. Persona
familiar, un bon veí, participant en diferents entitats del seu poble amb el seu esperit vital i
la seva concòrdia, en especial amb el casal del municipi.
Poesia, aquest any ha estat la seva gran inspiració. D’un bocí del seu dia a dia n’ha fet una
poesia. Durant tots aquests anys, la família, el poble, la nostra terra, Catalunya, el paisatge,
els veïns, han estat prou perquè brullés la poesia com una font brull d’aigua.
Li han editat el llibre de poesies titulat Fent camí per la vida, que com diu el propi títol és el
camí de qualsevol persona des del seu naixement seguint totes les etapes de la vida,
versant sobre la vida quotidiana (família, amics, treball...). Es va fer una edició de 500
llibres que es van vendre tots."

ROSER OLIVELLA CANALS. Associació de Jubilats de Sant Sadurní d’Anoia. Espai Caixa.
"Tenim el goig de presentar-vos aquesta persona per la seva trajectòria i destacable
participació en el grup de Grans Lectors que es desenvolupa al nostre casal des de fa una
dècada i mitja. Ella hi ha col·laborat de manera activa més enllà del simple gust per la
lectura. Ha estat voluntària de la coordinació d’aquest grup fins a l’any 2018, i ara continua
donant la seva veu i el seu talent dinamitzador amb la seva especial visió dels avatars de la
vida. De lectors n’arriben i se’n van però els nouvinguts hem après de les seves paraules
encoratjadores, valentes i, per damunt de tot, ens ha inculcat l’interès per la lectura,
l’argumentació i el sentit crític sobre els autors de cada obra i època."

CONTACTE
Ens podeu fer arribar les vostres consultes
i/o suggeriments als contactes següents:
Telèfon:
93 890 00 00 ext. 344
Correu electrònic:
gentgran@ccapenedes.cat

