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RESUM DE LA  REUNIO MENSUAL DE JUNTA DE CASALS I ESPLAIS D’AVIS 
DE SANT VICENÇ DELS HORTS 
 
 
Data: 10/01/2017 
Lloc: Can Comamala 
 
Assistents: 

 
REGIDORIA DE GENT GRAN 
 
 

 
Paloma Tevar Poyato  

Manoli de la Cruz 
 

 
CASAL D’AVIS CAN ROS 
 

 

____________ 

 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL 
TURÓ” 
 
  

Antonio Gallego Álvarez 
José García Ortega 

 
ASOCIACIÓN DE GENT GRAN CENTRO SOCIAL LA 
VINYALA 
 

 

Juan Coll López 
 
 

 
ASS DE PENSIONISTES I JUBILATS DE SANT ROC 
 
 

Amparo Poveda Landete 
Dolores Moriel Marcos 

 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI MONTSERRAT” 
 
 

Josep Casas 
 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI SANT ANTONI” 
 
 

Elena Acullo Carreras 
 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE “LA GUÀRDIA” 

 
 

Puri Marin Reina 
Patro Moreno Rodriguez 

 
CASAL D’AVIS CAN COSTA 
 

 

Paco Robles Sánchez 

 
CONSELL DE LA GENT GRAN  
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 
 

 

    
Primitivo Martínez 

Martinez  
Carlos Chafer Castilla 
Andres Moliner Viñals 

Isabel Escolano 
Amengual 
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 ORDRE DEL DIA 

 
1.Lectura i aprovació del resum de la reunió anterior 
2.Consell Consultiu de la Gent Gran 
3.Valoració Concert de Nadal 2016 
4.Valoració Taller de la Memòria 
5.Valoració Taller Balls en Línia 
6.Valoració de la  Gran Recapte d’aliments 2016 
7.Festa Major d’ Hivern 2017  
8.Paradeta Solidària 
9.Carnestoltes 2017 

 
 

1. Consell Consultiu de la Gent Gran 

 
El senyor Moliner explica el funcionament del Consell Consultiu i tot el seu 
procediment. El preocupa si el treball que estan fent els delegats serveix per a 
alguna cosa,  ja que no sent que es rebi el suport de cap casal. La 
documentació que elaboren i entreguen als diferents casals no la llegeix ningú. 
 
També es queixa  de la regidora i comenta que tot el Consell Consultiu se sent 
orfes ja que no reben el seu suport. No va assistir a l'última Assemblea i 
tampoc a les anteriors. 
 
La Regidora s’excusa i comenta que li va ser impossible  assistir-hi perquè 
tènia una altra activitat que era la visita anual a les residències de la Gent Gran. 
Diu que a la primera reunió si que va assistir-hi només havia faltat en aquesta 
última. 
 
Isabel Escolano del Consell li replica i li dóna un calendari de reunions perquè 
se les anoti. Li diu que no són tantes a les quals ha d'assistir i que no es cap 
excusa. Espera que ara en el calendari no li passi per alt cap reunió del Consell 
Consultiu. 
 
La regidora recull el calendari i els dóna les gràcies disculpant-se i diu que no 
tornarà a passar més. 
 
El sr. Chafer recalca que té molta importància rebre el suport dels casals i de 
l'ajuntament sinó la nova llei  de la Gent Gran que se ha aprovat no arribarà en 
lloc.  
 
El sr. Casas president de l’Esplai Montserrat, intervé reconeixent en general el 
desànim de tots els membres del Consell.  
 
El sr. Primitivo li pregunta el procediment d'aquesta Llei i tot el que aquesta 
implica 
 
El sr. Moliner li contesta que la nova Llei de la Gent Gran de Catalunya 
contribuirà a fer més visibles a les persones grans, a garantir per llei els seus 
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drets i deures, a  fomentar una visió més natural i positiva de l’envelliment, com 
una etapa més de la vida. D’altre banda, també contemplarà una actuació 
integral per atendre el benestar de les persones grans, com a millora de la seva 
qualitat de vida. 
 
El sr. Moliner torna ha insistir a la Regidora  sobre  Moció de suport a les 
resolucions del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat  que el  
passat  15 de desembre va ser aprovada pel Plenari d’aquest. Es va demanar 
que aquesta moció fos aprovada per tots els Plens dels Ajuntaments de la 
Comarca.  
  
Per aquest motiu, el Consell Comarcal va  adjuntar la notificació de l'aprovació 
de la moció, així com el text en format word per tal que el Consistori  pugui fer 
les adaptacions que consideri. També van  adjuntar  els quatre dictàmens als 
quals fa referència. 
  
D'altra banda, van informar que algunes delegades i delegats del Consell tenen 
interès en assistir als plenaris on s'aprovi aquesta moció, pel que  demanem 
que ens informessin de la data prevista de celebració. Des del Consell 
Consultiu es farà seguiment.  
 
Paloma comenta que ja està previst presentar la moció al ple i que ja ho ha 
comentat a algun membre. Torna a demanar disculpes per aquests desajustos. 
 
La sra. Patro demana al sr. Moliner, una mica molesta, que faci servir un 
llenguatge menys sexista, ja que sempre es refereix en masculí als membres 
dels casals.  Li recorda que el seu casal està  regentat per moltes dones que 
fan moltíssimes activitats i tasques de tota mena . El sr. Moliner demana 
disculpes per la seva mala expressió. i acaba afirmant que és veritat que les 
dones sempre tenen un paper molt actiu i de lideratge en els casals. 
 
 
2.Valoració del Concert de Nadal 
 
La sra. Isabel pregunta per quin motiu l’Ajuntament fa dos actes a la mateixa 
hora i a més concerts de Nadal. 
 
La Regidora contesta que ella també es va enfadar i que ho havia parlar amb el 
Regidor de Cultura. Diu que l’acte no era de l’ Ajuntament era de la casa 
d’Andalusia , però si que reconeixia que l’ajuntament havia cedit l’ espai cosa 
que no era correcta el mateix dia i a la mateixa hora. 
 
La sra. Isabel es queixa de nou i pregunta, per què la televisió local grava dos 
actes a la mateixa hora?. També vol saber què passava amb la Televiso Local, 
sembla que es queixen per un tema de subvencions. 
 
La Regidora comenta que aquest un tema que s’està negociant i que no 
pertany a la seva Regidoria . Que de totes maneres es fan molts comentaris i 
no són certs. 
 
Finalment la valoració del concert va se positiva i el berenar a peu dret variat 
salat i dolç  també va agradat molt 
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3.Taller de la Memòria.- 
 
El sr. Primitivo va explica molt positivament la valoració del taller. Encantats 
amb el tracte exquisit que havien rebut per part de la Creu Roja juntament amb 
l’Ajuntament. 
 
Tothom estava d’acord en el lloc que es fa  i estan a l’espera que l’ Ajuntament 
novament inici tràmits amb la Creu Roja per iniciar nous cursos. 
 
 
4-Balls en Línia  
 
El sr. Primitivo va comentar que havien participat un total de 17 o 18 persones, 
Casal de Can Costa, Vinyala i Turó, la majoria volen tornar a repetir l'activitat a 
càrrec de l’Ajuntament 
 
 
5.La gran recapte 
 

Es comenta que el Rebost encara estava recollint però que hi havia alguns 
casal que tènia pendent la recollida encara. Es pren nota del Casal de la 
Guàrdia perquè passessin a recollir al més aviat possible el menjar que tenen. 
 
 
6.Festa Major d’Hivern. 

 
Es recorda el dia del ball i l’horari i lloc, la paradeta solidària 
 
La sra. Manoli comenta  que ella havia fet només  de suport  però aquest any 
degut a la situació actual de no haver tècnic/a faria tot el possible i assumiria 
aquesta tasca de responsabilitat fins l’arribada del nou tècnic /a.  Que esperava 
contar en tota la col·laboració de les professores  i casals.  
 
 
7. Carnestoltes 
 
El sr. Primitivo en representació de la resta de casals de nou va tornar a insistir 
a ser els primers de la rua argumentant que són grans,  que els costa una mica 
anar a ritme de la rua i que a més porten un tractor que és el que els marca una 
mica la marxa. 
 
La sra. Paloma els va tornar a repetir que això no ho porta ella sinó el 
Departament de Cultura, ho parlà amb el tècnic a veure si hi poden fer alguna 
cosa. 
  
Però els fa saber que hi ha una comissió de comparses que són els que 
decideixen tots els temes, per ella cap problema però ho ha de parlar 
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El sr. Primitivo comenta que en la pròxima reunió ja portarà tota  l’ informació 
sobre el menú com fan cada any. Després de la rua fan un dinar amb tothom el 
que hi vol anar. 
  
 
 
5. Altres temes d’interès 
 
Es parla de la no renovació del contracte de la sra. Berna, fins ara referent de 
Gent Gran. El sr. Chafer demana explicacions de l'acomiadament d’aquesta 
treballadora. S’exposen diverses opinions al respecte. 
 
La Regidora explica que no havia estat un acomiadament sinó una finalització 
de contracta. Aquesta persona estava inscrita a un programa, aquest havia 
finalitzat i no es podia prorrogar. 
 
És un tema que el porta el Departament de Recursos Humans i que el regidor o 
tècnic corresponent donaria les explicacions oportunes però que quedés clar 
que no hi havia hagut cap acomiadament. 
  
El sr. Chafer  comenta que quan seria l'arribada del nou tècnic ja que Manoli no 
podria atendre totes les necessitats de la Gran Gran que són moltes. 
 

També demana explicacions i pregunta si la persona que assumirà aquesta 
responsabilitat seria de la casa ja que no tènia cap sentit que s'acomiadés a 
una persona i entrés una altra de fora. Volen claredat al respecte. Els casals no 
poden quedar-se al descobert. 
  
Pregunta que passa amb el grup de whatsapp que havia creat aquesta persona 
per comunicar-se amb els Casals? Se li respon que no era un grup municipal 
sinó particular, amb el telèfon d’aquesta persona que ara ja no treballa a 
l’Ajuntament. 
 
El sr. Chafer i alguns casals com el de Sant Roc van preguntar a la Regidora 
que havien rebut algun requeriment de l’Ajuntament de plànols de l'edifici, 
sortides d'emergència, aforament, senyalització. No entenien que l’Ajuntament 
sent els casals municipals demanés aquestes dades. 
 
La Regidora en pren nota per preguntar a Participació perquè se'ls requeria 
aquestes dades que ha de tenir l’Ajuntament. 
 
El sr. Chafer davant d’aquest requeriment té dubtes que els casals compleixin 
normativa i vol que se li doni alguna explicació al respecte. 
 
El sr. Moliner demana a la Regidora que s’interessi per les deficiència que 
pateixen les instal·lacions del CAP (salut).  
 
 
S’aixeca la sessió a les 12.40 hores. 
 
  
 



100117 RESUM REUNIÓ AMB ELS CASALS DE GENT GRAN - 6 - 

 
 
 
 
 

 


