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Dia:   12/01/2016 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
 
ASSISTENTS:  
 
 
Regidora de Gent Gran: Paloma Tevar Poyato 

 
Consell de la Gent Gran:  Sr. Primitivo Martínez Martínez  

 
Consell  Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat: la Sra. Mª Dolors 

Tomás Muñoz, la Sra. Isabel Escolano Mengual i el senyor Andrés Moliner  
 
Casal d’Avis Can Ros:  Juan García i Francisco Soler 
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” :Josep Ollé  

 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Antonio Gallego, José 
García i Felipe Vigara  
 
Casal d’Avis Can Costa: Angel González i Paco Robles 

 
Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala:  Juan Coll i Marcelino 

González 
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Elena Acullo  

 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Patro Moreno i Puri Marín 

 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Manuel Luís 

Conde i Amparo Poveda 
 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla  i Sra. Berna Ginés 
Carreras 
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ORDRE DEL DIA  
 
1.Consell Consultiu de la Gent Gran: El Consell Consultiu reuneix a més de 
30 poblacions. Els representants es queixen de que treballen sense 
recolzament. 
El senyor Moliner demana que es llegeixin els documents que s’estan repartint  
La Llei de la Gent Gran s’ha de redactar des de l’inici. Es demana la 
col·laboració de tothom. 
 
El senyor Primitivo, president del Consell de la Gent Gran vol saber quantes de 
les propostes que s’inicien des del Consell Consultiu tiren endavant. Ell va estar 
durant anys i no es va aconseguir massa. 
 El senyor Moliner explica al ser només consultiu, es proposen fer coses però 
es necessita sempre veure si la Generalitat recolza econòmicament aquestes 
propostes. 
L’any passat es van portar totes les conclusions a la Mesa del Parlament, però 
no s’ha vist res encara. Termina dient que si no es reivindica, no s’aconsegueix 
res. 
 
Surt el tema de la construcció de la residència. La senyora Escolano, membre 
del Consell Consultiu coneix be el cas . Al 1993 es deia de construir un Centre 
de Dia  al barri de la Vinyala. Va venir el senyor Pujol i va sortir escaldat. 
Moltes són les persones que la truquen i les ha de derivar com a molt a prop a 
Sant Boi o les ha de derivar a residències privades. 
 
Fa la queixa de que a les jornades de l’Alzheimer que va organitzar l’associació 
que ella presideix no es van sentir recolzats per part de l’ajuntament, ni per 
participació ni tan sols per obrir la porta de l’Espai de Trobada. 
La regidora li demana disculpes perquè a vegades no es pot arribar a tot, però 
que per part de l’ajuntament s’intentarà no tornar a fallar. 
També pregunta que si la Tv és municipal perquè posa programes molt antics i 
no dels problemes actuals del poble. 
 
2.Valoració Formació de Juntes: La Berna  comenta que la Diputació no té 
prevista una tercera part del curs. El senyor Primitivo creu que el curs no 
serveix perquè no s’aplica després el que surt, que és molt interessant. 
La regidora considera que el curs sí que serveix però no es posa a vegades 
voluntat. 
El senyor Moliner diu que primer s’ha de digerir el primer i segon seminari, un 
tercer no tindria sentit. Tothom és necessari però no imprescindible.  
 
El senyor García del Turó expressa el seu descontent amb l’ajuntament, creu 
que no fa prou. L’Elena de Sant Antoni creu que no hi ha ningú content, és per 
la situació social general. El senyor Moliner diu que ell fa política en defensa de 
la gent gran en el Consell Comarcal. 
 
El senyor Oller expressa que tots els tallers són positius, de tot es pot treure 
profit.. 
El senyor Lluís de Sant roc diu que tot es bo, no s’ha de menysprear. 
 
3.Valoració Concert de Nadal 2015 
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Va haver-hi molt poca assistència de gent gran, que era a qui anava adreçat el 
concert. 
. L’Elena diu que gràcies als familiars de la Coral infantil Rubricatus es va 
omplir. 
 
La Manoli torna a recordar que el calendari que es va entregar del 2016 ha 
d’estar penjat al despatx i quan s’organitzen activitats del casal s’ha de tenir en 
compte. No pot ser que s’agendi pel mateix dia. 
 
4.Valoració Taller de la Memòria 
Es parla d’èxit i que se segueixi repetint. El responsable de la Creu Roja 
segueix oferint el personal voluntari i el seu local en cas de no ser més de 10 
persones. Desplaçar-se gratuïtament als casals és més difícil. 

 
5.Valoració del Gran Recapte d’aliments 2015 

Aquest any s’han recaptat 19 tones a Sant Vicenç dels Horts. Els casals 
valoren que la recollida va ser lenta, van haver d’anar una mica al darrera. De 
cara a l’any que bé mirarem de coordinar millor la recollida. 
El coordinador del Rebost, el Gus, va oferir la possibilitat de visitat el Rebost, 
sigui des de cada casal o des de les juntes. Cadascú contactarà amb ell o ho 
comunicarà al departament. de Gent Gran. 
 
6.Seguiment d’activitats als casals de Gent Gran 2016 

El concurs de Manualitats encara està pendent de l’informe del segon sobre. Hi 
ha quatre empreses i totes bones. Sembla que algunes haurien de seleccionar 
el personal encara i des de la regidoria per suposat que es recomanarà a les 
talleristes actuals, la Bibiana, la Mari Pau i l’Alba. 
 
L’espai lúdic de Can Ros ha canviat el dia, de dimarts a dilluns i el monitor serà 
el Toni, perquè la Sònia no pot. 
 
Els balls en línia no han començat perquè la Manoli de l’escola de ball no està 
encara recuperada del tot. Com que hi ha més escoles de dansa, buscarem 
diversificar l’oferta i continuar amb d’altres. 
 
7.Festa Major d’ Hivern 2016 
8.Paradeta Solidària 

Aquest any són tres dies i necessitem més personal. Es demana homes per al 
muntatge el divendres matí i desmuntatge el diumenge després de dinar. 
La Bibiana estarà per muntar com d’altres anys i dissabte també estarà amb la 
família part del dia. 
 
9.Carnestoltes 2016 

El Carnestoltes es celebrarà el diumenge 7 de febrer. El ball per a la gent gran 
es farà a la Vicentina. El Primitivo del Consell de la Gent Gran diu que manca 
fixar encara el preu del menú. Tothom està convidat a participar al dinar encara 
que no surti a la rua. 
 

10.Torn obert de paraules 

Primitivo comenta que el Consell de la Gent Gran es va reunir amb l’alcalde, 
Oriol Junqueras,  el dia 29 de desembre a les 12h. Es van presentar tota les 
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queixes i necessitats de la gent gran del poble. Espera poder veure construïda 
la residència abans de l’acabament de legislatura 
La regidora diu que s’iniciarà la licitació el més aviat possible perquè no podem 
esperar a que es defineixin les places públiques. En principi qualsevol 
residència que funcioni es podria presentar. 
El senyor Primitivo diu que el dia 22 de desembre es va fer visitar a la 
residència Sophos de Sant Vicenç, que és una de les residències interessades 
en construir la residència. Està al 98% de places públiques ( 52 places ). 
Amb la nova residència es podrien cobrir les necessitats de la població gran 
La senyora Isabel Escolano demana si la residència Santa Eulàlia. La regidora 
li diu que no compleix la normativa i creu que encara que hi ha una empresa 
interessada no s’esforçarà tant econòmicament. 
 
El senyor Primitivo explica com funciona el sistema de pagament de les 
residències públiques. Del total de pensió es deixa un petit percentatge per 
despeses. Es cobra de 12 pagues, les extres queden íntegres per a la persona. 
El senyor Moliner demana pel Casal de la Guàrdia, com està el tema, què és el 
que es construirà. 
La regidora li respon que finalment la seva ubicació serà a la plaça de la Pau. 
Es construirà un centre cívic on tindrà cabuda l’associació de veïns i el casal 
d’avis. No sap si hi haurà més entitats. 
 
 

S’aixeca la sessió a les 11.45h. 
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