Assemblea anual de socis
Llambrusca - Alzheimer Penedès
Any 2016

Dia: 30 de novembre de 2016
Lloc: C/ Pere el Gran, 32, 1a planta
Hora de començament: 20.00 h
Hora d’acabament: 21 h
Hi assisteixen:
Àngels Cererols, presidenta Carles
Mata, vicepresident
Montse Parera, tresorera
Pilar Sabaté, secretària
Enric Alonso, vocal
Excusen l'assistència:
Paqui Cuadra, vocal
Dani Marquès, vocal
Àngels Gómez

També hi assisteixen:
Sílvia Almirall (gerent), Fina Ros i Asunción Ventosa.

Desenvolupament de la sessió:
S’obre la sessió amb el següent ordre del dia:
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta anterior.
2. Resum de les activitats dutes a terme durant l’any.
3. Projectes.
4. Renovació de Junta.
5. Estat de comptes.
6. Precs i preguntes.
1. Lectura i aprovació, si s'escau, de l’acta anterior
La secretària llegeix l'acta de la sessió del dia 3 de desembre del 2015, la qual
s'aprova per unanimitat.
2. Resum de les activitats dutes a terme durant l’any

A continuació, la presidenta de Llambrusca, Àngels Cererols, fa un resum de
les activitats dutes a terme durant el curs 2015-2016.
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Durant tot el curs s’ha fet el Taller d’Estimulació Cognitiva, basat en la
Reminiscència, a Sant Pere de Riudebitlles, els dilluns, dimecres i
divendres de 10 del matí a 2/4 d’1 del migdia.
Durant tot el curs també s’ha fet el Taller de Reminiscència al local de
Llambrusca, els dimarts de 3/4 d’11 del matí fins a 1/4 d’1 del migdia.
I també durant tot el curs, s’ha fet el Taller d’Estimulació Cognitiva per a
persones sense deteriorament cognitiu, els dilluns a Vilobí, de 4 a 2/4
de 6 de la tarda; els dimecres a Pacs, de 4 a 2/4 de 6 de la tarda, i els
divendres a Vilafranca, de 4 a 2/4 de 6 de la tarda.
A més a més, s’han dut a terme alguns tallers puntuals que esmentem a
continuació:
Tastets de Reminiscència a Santa Fe, Puigdàlber,
Torrelavit, el Pla del Penedès i Subirats; Taller d’Estimulació Cognitiva a
través del joc a Subirats; Taller de Musicoteràpia a Subirats, i Taller
d’Intel·ligència Emocional als Monjos i a la Ràpita.
Es comenta que es podria fer un tastet de reminiscències a les
residències. Seria una altra activitat que podríem dur a terme.
Arran del I Concurs de Fotografia que vam organitzar per commemorar
el Dia Mundial de l’Alzheimer de l’any passat, les fotografies participants
i les fotografies dels viatges de la doctora Cererols han format una
exposició que ha recorregut diferents pobles de la comarca a través de
les dinamitzadores de gent gran de la Diputació de Barcelona.
L’exposició ha estat present a: Santa Fe del Penedès, el Pla del
Penedès, Sant Llorenç d’Hortons, Puigdàlber, Subirats, Sant Cugat,
Torrelavit, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles,
Capellades, Carme, la Llacuna i Vallbona d’Anoia.
També vam estar exposats al passadís de l’Hospital Comarcal de l’Alt
Penedès.
S’han presentat diversos projectes i s’han hagut de justificar els
projectes i les subvencions que esmentem a continuació: presentació
d’un projecte d’Estimulació Cognitiva a Sant Quintí; presentació d’un
projecte per als Tallers de Memòria de l’Ajuntament de Vilafranca;
presentació de la justificació de la subvenció de la Fundació Carmen i Mª
José Godó; presentació de la justificació de la subvenció de l’Ajuntament
de Vilafranca; presentació de la justificació de la subvenció de
l’Ajuntament dels Monjos, i presentació de la documentació per tenir un
conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de l’Alt Penedès.
S’han dut a terme les xerrades següents: xerrada per Sant Jordi a
l’Institut Milà i Fontanals, xerrades sobre l’Alzheimer a Subirats, xerrada
sobre l’envelliment actiu a la Setmana de la Gent Gran de Vilafranca al
CSSV Ricard Fortuny i xerrada sobre l’envelliment actiu a Sant Martí
Sarroca i a Pacs.
Respecte a l’Espai Lúdic Llambrusca, es va dur a terme la celebració de
la Festa de Nadal a la Sala de Plens del Consell Comarcal, amb la
col·laboració del musicoterapeuta Àlex Carasol; la celebració de l’Espai
Lúdic de primavera a l’Escorxador de Vilafranca, amb la col·laboració de
les musicoterapeutes Roser Rios i Gemma Grau, i la realització d’una
obra de teatre un diumenge a la tarda al CSSV Ricard Fortuny.
Pel que fa a la celebració del Dia Mundial de l’Alzheimer, enguany hi va
haver una paradeta informativa a la plaça Penedès tot el matí del
dissabte 17 de setembre, i a la tarda es va celebrar un Bingo Solidari al
Casal de Vilafranca.
S’ha editat el número 27 de la revista Llambrusca
S’ha editat el disc compacte “Arrels” del Marc Martí.

-

Hem assistit a la Fira del Most de Pacs, on es van vendre productes
d’artesania per recaptar fons per a Llambrusca.
Actualització del Facebook i la pàgina web al llarg de tot el curs, on
expliquem les activitats que anem fent.
La participació al Consell de Salut.
La participació al Consell per la Igualtat.

3. Projectes
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-
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Tornar a fer el Concurs de Fografia perquè ha tingut molt èxit, no de
concursants sinó de l’exposició, ja que ha anat per gairebé tota la
comarca.
Continuar expandint-nos per la comarca (Sant Sadurní d’Anoia), així
com també a través de les mútues (podrien oferir un servei d’Estimulació
Cognitiva).
Continuar fent tallers sobre prevenció de l’envelliment. L’Àngels comenta
que ha llegit un informe que li ha arribat, a través del Consell de la Gent
Gran de la Generalitat de Catalunya, sobre un estudi que s’ha fet de la
gent gran. S’ha arribat a la conclusió que els tallers de memòria i la
gimnàstica haurien de ser obligatoris per a la prevenció de l’Alzheimer.
Seguir actualitzant la pàgina web. Ara tenim un voluntari que ens ajudarà
a mantenir-la al dia.
Fer la signatura digital, perquè sinó des d’Hisenda ens obligaran a
pagar.
Seguir fent les consultes a través del correu electrònic per no perdre tant
temps.
Fer l’obra de teatre quan tots els actors estiguin ve, ja que s’havia de
representar el dia 3 de desembre però una actriu s’ha trencat la tíbia i el
peroné.
Celebrar la Festa de Nadal.
Fer algun número més de la revista Llambrusca.

4. Renovació de Junta
-

-

-

S’informa que, a partir d’avui, l’Àngels Cererols, el Dani Marquès i la
Paqui Cuadra són baixa de la Junta.
L’Àngels ens informa que vol seguir col·laborant amb Llambrusca
mitjançant els tallers, contestant el correu electrònic i fent xerrades.
Respecte a la Paqui Cuadra, tot i que avui no ha pogut venir, ens ha
traslladat el desig que comptem amb ella sempre que ho necessitem.
El Carles Mata voldria plegar ara ja que ha estat amb Llambrusca durant
set anys. Com que de moment no hi ha cap persona que es faci càrrec
dels comptes, esperarà fins que hi hagi un relleu adequat, amb un límit
d’un any.
Pel que fa a la nova presidència, tot i que avui no ha pogut assistir a
l’Assemblea per malaltia, informem que l’Àngels Gómez ha acceptat el
càrrec.
Es pregunta si hi ha alguna persona més que vulgui formar part de la
Junta, ja que hi ha pocs membres. Davant la impossibilitat de comptar
amb ningú més, s’aprova, per unanimitat, formar la Junta següent:
Presidenta, Àngels Gómez
Vicepresident, Carles Mata
Tresorera, Montse Parera

Secretària, Pilar Sabaté
Vocal, Enric Alonso

5. Estat de comptes
A continuació el vicepresident, el Carles Mata, explica l’estat dels comptes del
darrer exercici, que va des de l’1 de gener fins al 30 de novembre.
S’han gastat 800 euros més que no pas l’any passat. Actualment tenim un
romanent de 15.222,56 euros.
Farem un tancament de l’any entre 15.000 i 16.000 euros.

6. Precs i preguntes

I sense cap més qüestió, la presidenta aixeca la sessió, de la qual, com a
secretària, estenc aquesta acta.

Signatura de
la secretària

Vist i plau de
la presidenta

