
MEMÒRIA REGIDORIA GENT GRAN 2020

En l'àmbit de majors, el pressupost per a 2020 és de 182.331,90 €

Aquest pressupost es distribueix en les següents partides:

Alq/rendes/uns altres/udp                                                          17.331,90 €
Mant. ordinari edificis centres majors                                               5.500 €
Mat. neteja centres majors                                                               1.000 €
Altres subministraments centres majors                                           4.500 €
Activitats Regidoria Gent Gran                                                     120.000 €
Activitats Ciutat Amiga Majors                                                          5.000 €
Gestió Centre Oliver                                                                         9.000 €
Subv.Mariola Asunción millores Preventori                                     20.000 €

Tant  en 2019,  com la projecció que es té per a 2020 des del  departament  és
continuar apostant per oferir una oferta d'activitat accessible a la població major i
que repercutisca en la millora de la seua qualitat de vida i el manteniment d'un
estil de vida actiu i socialitzador.

En aquest sentit es manté com a projecte principal el de les Aules Culturals per a
Persones  Majors.  Les  activitats  que  es  realitzen  s'engloben  en  els  següents
mòduls: d'Humanitats i coneixements aplicats; de desenvolupament psicomotriu;
de desenvolupament artístic i creatiu i mòdul d'extensió cultural. 

Per a l'anualitat 2020, a més de la programació estable d'activitat d'Aules-Majors
(pintura, ball,  gimnàstica, història, informàtica, manualitats, viatges culturals etc)
s'han programat nous tallers que responen a noves demandes i noves propostes
que  s'han  constatat  factibles  i  d'interés.  Entre  altres:  taller  d'escriptura,  taller
d'Igualtat, taller de teatre, maneig bàsic de mòbil, taller de memòria, excursions
etc.

També  per  a  aquesta  anualitat  hem  proposat  als  centres  municipals,
desenvolupar una sèrie de tallers, que complementen la seua activitat quotidiana.
Es tracta d'ampliar i acostar l'oferta de “activitat” a les persones majors usuàries
dels centres municipals. El seu desenvolupament dependrà del grau d'acceptació
que tinga aquesta iniciativa municipal.

Es  manté  la  dinamització  dels  centres  de  majors  els  caps  de  setmana,  la
celebració de festius com el dia dels enamorats i carnestoltes, així com el concurs
literari anual de persones majors, la celebració de la setmana de convivència i la fi
de curs.



D'altra banda, té especial rellevància que en haver sigut admesos en 2019 per a
formar  part  de  la  XARXA “Ciutat  Amigable  amb els  Majors” que  concedeix
l'OMS  a  través  de  l'IMSERSO,  la  previsió  és  que  durant  2020  es  continue
treballant en el diagnòstic d'Alcoi com a Ciutat Amigable amb els Majors.

Sumat a l'anterior cal apuntar que al llarg de 2020 la Generalitat té previst aprovar
l'Estratègia Valenciana d'envelliment actiu i soledat no desitjada. A iniciativa
pròpia, des del Departament Municipal de Serveis Socials, participarem en un dels
grups de treball creats per la Generalitat, per a l'elaboració d'aquesta Estratègia.
Totes dues qüestions (Estratègia  i  Projecte  de ciutat  amigable)  ens obriran un
ventall de possibilitats d'actuació de cara a pròxims anys.

Ressaltar  també  que l'atenció  als  Centres  de  majors quant  a  la  gestió  i
finançament  de  contínues  actuacions  de  manteniment  i  millora  de  les
instal·lacions, és una constant que implica una despesa i un treball tots els anys.
També es dóna suport a la UDP, contribuint al desenvolupament manteniment de
la seua activitat, mitjançant el pagament del lloguer del local que ocupen. 


