PARLAMENT DE CATALUNYA
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A LA MESA DEL PARLAMENT

7 MW 2018
ENTRADA NÚM.
IN

Eva Granados Galiano, portaveu, Raúl Moreno Montaña, diputat del Grup Par
lamentari Socialistes I Units per Avançar, d'acord amb el que estableixen els
articles 167 i 168 del Reglament del Parlament, presenten la Proposta de re
solució per a la recuperació de les activitats gratuïtes als casals de la gent
gran de Catalunya, per tal que sigui substanciada davant la comissió corres
ponent, amb el text següent:

Exposició de motius

Des del dia 2 de gener, la Direcció General de Famílies va retirar dels casals de
la gent gran a Catalunya, totes les activitats gratuïtes que es venien oferint
anys enrere. Es tracta d'activitats que fomenten l'envelliment actiu, les capaci
tats físiques i cognitives de la gent gran I la seva socialització. Algunes de les
activitats que s'han de deixat de fer o que han passat a ser de pagament són,
per exemple: grups de lectura i de debat, gimnàstica, ganxet, informàtica o
ball, entre moltes altres.
Aquestes activitats venien regulades per un concurs públic que va finalitzar el
31 de desembre de 2017. La Direcció General de Famílies no va preveure la
finalització d'aquest contracte amb anterioritat, fet que ha provocat la desapa
rició de les activitats de tots els casals de Catalunya.
Segons informacions del departament, s'està treballant en ei plec de clàusules
que han de regir el nou contracte, amb l'esperança que aquest torni a estar en
funcionament al mes de setembre de 2018. Però, hores d'ara el nou concurs
no ha estat publicat al web del departament ni al perfil del contractant de la
Generalitat, el que posa en perill la recuperació de les activitats per al curs
2018-2019.
Mentrestant, els usuaris/àries dels casals de la Gent Gran de Catalunya han
d'optar per realitzar activitats de pagament que abans eren gratuïtes.
Atès que considerem que les activitats gratuïtes dels casals de la gent gran són
fonamentals per assegurar els processos d'envelliment actiu, i que el Departa-
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ment de Treball, Benestar Social i Famílies no ha realitzar amb suficient antela
ció la redacció del nou concurs públic,

Per aquests motius, el Grup Parlamentari Socialistes i Units per Avançar presen
ta la següent;

Proposta de resolució

El Parlament de Catalunya insta el Govern de la Generalitat a;
1. Publicar Immediatament el nou concurs públic per a la recuperació de
les activitats gratuïtes a tots els Casals de la Gent Gran a Catalunya.
2 . Fins que es produeixi la nova contractació, assegurar que es duguin a
terme activitats gratuïtes als casals de la Gent Gran.
3. Comunicar als usuaris/àries dels casals de la gent gran, a les seves di
reccions i als alcaldes o alcaldesses de les ciutats afectades, els motius
de la finalització del contracte, el calendari orientatiu de publicació i re
solució del nou contracte i les activitats gratuïtes que es recuperaran
abans de la nova adjudicació.

Palau del Parlament, 7 de març de 201 8

Eva Granados iGaliano
Portaveu del GP PSG-Units
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