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ACTA DE REUNIO MENSUAL DE JUNTA DE CASALS I ESPLAIS D’AVIS 
DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

 
Dia:  12/07/2016 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 
 

 
REGIDORA DE GENT GRAN 
 
 

Paloma Tevar Poyato 

 
CASAL D’AVIS CAN ROS 
 

 

Diego López Parra 

 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL 
TURÓ” 
 
  

Antonio Gallego Álvarez 
Carlos Chafer Castilla 

 
ASOCIACIÓN DE GENT GRAN CENTRO SOCIAL LA 
VINYALA 
 

 

Juan Coll López 

 
ASS DE PENSIONISTES I JUBILATS DE SANT ROC 
 
 

Manuel Luis Conde Pérez 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI 
MONTSERRAT” 
 
 

Josep Ollé i Luna 
Guimersindo Nuño 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI SANT 
ANTONI” 
 
 

Gerard Sánchez 
Isabell Ragull 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE “LA GUÀRDIA” 

 
 

Patrocinio Moreno Rodríguez 
Purificación Marín 

 
CASAL D’AVIS CAN COSTA 
 

 

Ángel González Grimaldos 
Francisco Robles Sánchez 

 

 
CONSELL DE LA GENT GRAN  
 

 

    
Primitivo Martínez Martínez 

 
REGIDORIA DE GENT GRAN 
 
 

Berna Ginés Carreras 
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 ORDRE DEL DIA 
 
1. LECTURA I APROVACIO DE L’ACTA ANTERIOR 
 
2. SUBVENCIONS 2016 : Ja es pot presentar la sol·licitud de subvenció fins el 
dia 20.Com que els formularis són nous i no els entenen massa, poden passar 
a veure la Berna i omplir les dades. Bàsicament és el mateix que d’altres anys , 
però amb diferent formulari. 
  Malhauradament no es podrà passar la concessió de subvenció per la 
Junta de Govern del dia 22, perquè els punts s’han d’incloure fins el dimecres 
19. Passaran per Junta del dia 29 i quedaran pendents de pagament a la 
propera Junta, que serà ja al setembre. 
El procediment té uns terminis i s’han de seguir, no es pot fer res. 
El senyor Primitivo fa intervenció dient que mai s’havia vist que al mes de juliol 
encara no s’hagin resolt les subvencions i s’hagi pagat el 60% de bestreta, que 
és una vergonya. 
La regidora li recorda que la Manoli està de baixa ja fa uns messos i que la 
Berna ha fet tot el que ha estat a la seva ma per tirar endavant tot. Durant el 
mes de maig ha tingut lloc la 27ª Setmana de la Gent Gran amb vuit dies 
seguits d’activitats, que s’han hagut també de coordinar i participar. 
No es pot dir que el departament s’hagi desentès del procés. Que hagi sortit 
publicat un dia o un altre al BOP no depèn del departament, ha estat molta 
mala sort. 
 
3. VALORACIO ACTIVITATS CLOENDES: Durant el mes de juny es van fer 
les cloendes de les manualitats amb normalitat i els d’espais lúdics. 
 
L’activitat dirigida amb esmorzar a l’espai lúdic de Carme Llinàs el divendres 17 
de juny va tenir bona participació. La Isabel de l’Esplai Sant Antoni que va 
participar diu que va estar força bé. Van participar de tots dos espais, Miquel 
Julià i Carme Llinàs. Aquest any era el mateix monitor i va engrescar a la gent 
de Can Ros. 
 
Per l’activitat de la piscina la Blava la Berna expressa decepció per la nul·la 
participació dels casals. Potser el fet de ser el primer dia de vacances escolars, 
el 22 de juny, va influir, però no tothom devia tenir obligacions amb néts. S’ha 
de fer més difusió. Sí que és cert que la cartelleria va ser massa justa, encara 
que s’havia demanat amb prou temps. 
 Per l’any que ve s’haurà de valorar si es fa o no. 
 
Hi ha una queixa general per la poca participació dels homes a les activitats. 
Van als casals però només a jugar, no s’impliquen. 
 
 
4. CALENDARI SEMESTRE: S’entrega el calendari en DIN A3 del segon 
semestre per ser penjat a despatx i sobretot per no realitzar aquells dies 
activitats pròpies els casals, com l’any passat al concert de Nadal. 
 
5. BALL DE FESTA MAJOR: El ball tindrà lloc el dissabte 23 a les 19h a la 
Pista Poliesportiva Municipal Francesc Macià. El grup que actuarà va ser 
recomanat per l’Esplai Sant Antoni, duo K’prytxo. 
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Aquesta activitat surt al programa de festa major d’Estiu. 
 
6. INICI ACTIVITATS CURS 2016-17 ( MANUALITATS, GIMNASTICA, 

ESPAIS LUDICS, TALLERS DE MEMORIA ,TEATRE CREU ROJA ) 
Les activitats començaran de nou el proper mes d’octubre. Seguiran les 
manualitats, gimnàstica i espais lúdics en principi amb el mateix personal, 
espais i horaris. 
La Creu Roja vol iniciar un taller de teatre, potser amb el mateix personal del 
taller de la memòria. Es farà difusió al setembre i s’encarregarà de les 
inscripcions el senyor Primitivo del Consell de la Gent Gran. 
 
7. XERRADES CREU ROJA : El cicle de xerrades de la Creu Roja està 
dintre del cicle « Envelliment saludable: salut constant «. El que es pretén és 
que es formi un grup que participin en activitats físiques periòdiques saludables 
sense necessitat de monitors externs. 
 
Es distribueix l’ordre de les següents xerrades: 

 Setembre- Sant Roc 

 Octubre- La Vinyala 

 Novembre- Esplai Sant Antoni 
 

Han de mirar quina xerrada volen que s’imparteixi. Se seguirà fent els dilluns a 
les 16h. 

 
8. ORDINADORS : El  muntatge dels ordinadors es va fer per part dels 

alumnes del PFI Informàtica abans d’acabar el curs al maig. S’han d’inventariar 
i portar als casals el dos ordinadors que s’han comprat. 
Pel mes de setembre es preveu cedir i instal·lar. Avisarem quan es portin. 
Alguns casals hauran d’adequar els espais, con casal de Can Ros i Can Costa. 
Els altres que ja tenen ordinadors substituiran dos més antics pels dos nous. 
  
9. TORN OBERT DE PARAULES 
 
 XERRADA TESTAMENT VITAL: Carlos Cháfer, del Turó, diu que va 
assistir el dia 9 a una xerrada molt interessant al Consell Comarcal. La temàtica 
era sobre testament vital. Creu força interessant fer xerrades d’aquest tipus als 
Casals o al municipi. 
  
Josep Oller, de l’Esplai Montserrat, li contesta que aquest tipus de xerrada es 
va fer a la Setmana de la Gent gran i va ser una llàstima la poca participació 
que va tenir, perquè realment va ser molt interessant i profitosa. 
 
 PLAQUES BANCS: Es podrien treure les plaques que hi ha a les portes 
dels casals, ja no existeixen les subvencions per part dels bancs i caixes 
d’estalvis, algunes fins i tot ja han desaparegut amb aquest nom. A més 
algunes estan esquerdades i sense manteniments. 
Es demanarà que la brigada s’encarregui. 
 
 NOMBRE CASALS: Es parla de les dificultats que tenen alguns casals 
per mantenir-se. A Sant Roc el president ha hagut de posar diners de la seva 
butxaca per poder pagar el telèfon. 
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La Berna diu que està clar que la quota de 7€ és del tot insuficient i si a més hi 
ha poques persones associades és bastant insostenible fer activitats gratuïtes. 
Les que s’han de pagar són rebutjades per part de les persones associades. 
Posa com a exemple la praxis del Casal d’Avis de la Vinyala. Busquen activitats 
que agraden i al millor preu, però pagant una quantitat. 
 
Recorda que hi ha 8 casals i no es poden tancar, però si comencen a haver 
dificultats de funcionament o finançament s’ha de pensar en possible 
tancament.  
Sant Vicenç no té tanta població com per tenir tants centres. Sí que és veritat 
que es molt extesa en territori, però hi ha d’altres poblacions del Baix que tenen 
les mateixes característiques. 
 
Fa esment de que amb tant nombre de casals hi ha una despesa per part de 
l’Ajuntament. Es paga molt de subministraments, aquests diners es podria 
dedicar a dinamització d’activitats si hi hagués menys nombre . 
 
El senyor Primitivo diu que potser es podria reduir el nombre i amb un parell de 
casals i amb molta oferta d’activitats es podria funcionar a Sant Vicenç. 
 
S’aixeca la sessió a 11.45 les hores. 
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