
 
 
Dia:   14 de gener de 2015 
Hora: 10.00 hores. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
ASSISTENTS:  

 Regidoria de Gent Gran: Sra. Cati Mestres i Guasch. 
 

 Consell de la Gent Gran:  Sr. Primitivo Martínez Martínez i el senyor 
Ramon Figueras Pardo  

 

 Casal d’Avis Can Ros: Sr. Juan García Orozco 
 

 Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” : Sr. Andrés  
     Moliner Viñals i Sr. Josep Ollé Luna 
      

 Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Sra. Margarita 
Durán Capilla i Josefa González. 

 

 Casal d’Avis Can Costa: Sr. Angel González Grimaldo, el Sr. Santos 
Mateo i el senyor Francisco Robles. 

 

 Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala: Sr. Juan Coll  
López i Sr. Marcelino González Navarro. 

 

 Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Sr. Gerard Sánchez 
Espinosa  

 

 Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Sra. Isabel González Ortega 
y Sra. Rosario Martín Mateo. 

 

 Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Sr. 
Manuel Luís Conde i Sra.  Amparo Poveda 

 

 Responsable de Relacions Institucionals: Sra. Manuela de La Cruz 
Parrilla. 

 

 Treballadora Social: Sra. Mª Gràcia Ollé Díaz. 
 

 Responsable d’Immigració: Sra. Berna Ginés Carreras 
 



ORDRE DEL DIA  

 

 Festa Major d’ Hivern 2015  
 

 Paradeta Solidària 
 

 Carnestoltes 2015 
 

 Altres temes d’interès 
 

 Torn obert de paraules 
 
 
Abans d’iniciar-se la reunió la regidora de Gent Gran, Cati Mestres, dóna la 
paraula al senyor Àngel Grimaldo del Casal d’Avis de Can Costa per fer 
presentació del nou president del casal, el senyor Santos Mateo, elegit en 
assemblea general el dia 11 de gener. Explica que ell deixa el càrrec per temes 
personals ( serà avi i també passarà temps fora ) que l’impedeixen dedicar-se a 
la presidència i queda com a vocal. 
 
La regidora agraeix al senyor Àngel la seva tasca durant tot aquest temps i 
demana que es registri el canvi de junta el més aviat possible  Prega que es 
faci roda de presentacions dels membres presents a la reunió junt amb el nom 
del casal que representen. 
El senyor Luis Conde demana relació de telèfons dels representants dels 
Casals per poder estar més en contacte. 
 
S’inicia la reunió seguint l’ordre del dia: 
 
1.:Festa Major d’Hivern 2015 
La regidora explica les dues activitats que es faran a Festa Major d’Hivern : el 
ball de festa major i la paradeta solidària. 
El ball tindrà lloc el diumenge 25 a les 19h. a l’Ateneu Familiar. El grup musical 
és Salsabor, que ja ha actuat en d’altres ocasions i sembla que agrada. 
Es reparteixen  programes de Festa Major. 
 
2. Paradeta solidària  Els casals que fan manualitats estan preparant diferents  

treballs manuals ( caixes, motxilles, davantals... ) 
La propera setmana està convocada reunió amb les professores per tal de 
coordinar la paradeta. Estan confeccionant graella d’horaris segons 
disponibilitat de les persones voluntàries. 
 
L’horari de muntatge serà dissabte24 a les 8.30. Les persones de la regidoria hi 
seran i qui vulgui venir es pot apuntar.   
 
Es revisarà el material sobrant d’anys anteriors, es farà selecció i es posaran a 
la venda. 
 
La Gràcia explica la finalitat solidària de la paradeta. Durant anys els casals 
pagaven els materials amb que es confeccionen les manualitats, però des de fa 
un temps és l’ajuntament qui assumeix aquesta despesa. 
 

 



Entrega còpia a tots els casals de la factura de les ajudes tècniques que s’ha 
comprat  per un valor de 950,01€. Entre elles un llit elèctric, joc de baranes i 
protectors de baranes, tamboret, matalàs ... 
 
Les regidories de Gent Gran i Serveis Socials estan engegant un servei 
d’ajudes tècniques per poder prestar a qui ho  necessiti, prèvia valoració dels 
Serveis Socials. 
 
A la Mostra seria un bon moment per mostrar els productes comprats i el seu 
ús. A la revista ja va sortir la notícia però molta gent desconeix aquests 
materials. Podríem aprofitar per aconseguir materials que la gent no sap què 
fer quan ja no els necessita 
 
La Gràcia explica que hi ha la petició d’una persona que s’està llagant i demana 
permís per poder comprar una funda de matalàs antiescares per un valor de 
90€. Tots els presents accepten aquesta compra i la seva cessió. 
 
El senyor Luis Conde del Casal d’Avis de Sant Roc demana com seran els 
torns de la paradeta solidària. Se li respon que és voluntari i cadascú ha de dir 
la seva disponibilitat per organitzar torns , no és obligatori està tot el dia. Hi 
serà tot el personal de la regidoria per poder estar a la paradeta, inclòs a l’hora 
de dinar. 
 
Aporten factures dels materials comprats per la paradeta per part de Sant Roc i 
La Vinyala. Des de la regidoria se’ls hi abonarà. 
 
3. Carnestoltes 2015  
 
La regidora Cati Mestres diu que estem pendents de saber si fem ball o no, 
depenent de si es fa el dinar de la comparsa a Sant Vicenç o fóra. 
 
El senyor Primitivo porta el programa del Carnestoltes i els menús pel dinar que 
es farà a l’Ateneu familiar  
 
La gent dels casals pot participar al dinar, encara que no hi surtin en rua, 
només s’ha d’apuntar al seu casal El senyor Santos Mateo demana per l’horari 
del dinar i es comenta que començarà sobre les 14-14.30h. 
 
A la Rua participaran unes 40 persones. Demana el senyor Primitivo la 
implicació de més persones perquè hi ha molta feina a fer. Li sembla que els 
més joves no estan tant per seguir aquesta labor i es queixa una mica de la 
poca col·laboració per part dels casals. Potser es necessitin noves idees. 
 
Els vestits ja estan en marxa, no els confeccionaran ells sinó que els donen a 
cosir fora. 
L’indret on estaven no era l’adequat i les carrosses han sofert desperfectes. 
S’han hagut de fer. 
 
La regidora diu que ja que es dina a Sant Vicenç  es tramita ja petició d’una 
sala gran per al ball, que es faria de 17 a 19h. i la contractació dels músics. 
 
Explica el senyor Primitivo que hi ha gent que volia sortir fora a dinar però ell 
creu que s’ha de donar vida al poble i així també participarà més gent al ball. 



A més el cost de l’autocar fa pujar també el dinar perquè es paga quantitat fixa 
 
La regidora recorda que un any, que es va anar al restaurant L’Escut de 
Vallirana, la gent no va participar en el ball, van marxar a casa, deslluint l’acte. 
 
El sistema per apuntar-se al dinar és apuntant-se i pagant el dinar als casals. 
Normalment no hi ha tiquet. Cada casal passa llista amb els noms i el menú 
elegit. 
 
La regidora diu que aviat es podrà entrar a la nau de la Cavalcada, 
comprometent-se a que sigui el més aviat possible. 
 
4. Altres temes d’interès 
 
XERRADES INTERES GENT GRAN: L’OMIC i la Policia local ofereixen portar 
temes d’interès per a la gent gran als Casals que vulguin rebre xerrades al seu 
local. 
La Gràcia Ollé comenta que des de l’Oficina de Consum, de Policia i la 
regidoria de gent gran es vol ofereix xerrades, però es vol coordinar amb els 
casals. Es demana quins interessos tenen la gent gran. Si no ens arriben 
propostes, les proposaran els tècnics. 
 
La regidora Cati diu que fa molts anys ja s’havien fet xerrades als casals, per 
ser més propers als barris i funcionava bé. 
 
TALLERS DE BALL: La Margarita del Casal del Turó demana quan comencen 
els balls en línia i que ells ja han començat el taller de les mandales 
 
El senyor Lluís demana si poden seguir fent el ball. Com que és una activitat 
subvencionable, si el volen seguir fent poden demanar-lo a la convocatòria de 
subvencions.  
 
TALLER DE MEMORIA: La Cati diu que es tornarà a fer taller de la memòria 
com el que va organitzar la Creu Roja amb el Consell de la Gent Gran, 
totalment gratuït ja que va agradar força. 
 
 
El senyor Primitivo critica que al taller de la memòria hi ha hagut gent que s’ha 
apuntat i després no ha assistit i ha deixat fóra a d’altres persones que podrien 
seguir el curs. La Cati assenyala que s’apunti una mica més gent per tenir una 
reserva i anar omplint en cas de baixes. 
FOTO TALLER MEMORIA: El senyor Primitivo  reclama la foto del taller de la 
memòria. El senyor Moliner no recorda amb tantes fotos on la té. La buscarà i li 
farà arribar. 
 
5. Torn obert de paraules 
 

1. Intervenció del senyor Moliner : demana que es posi l’adreça del lloc de 
reunions, perquè no tothom coneix on és Can Comamala 
Demana també quan es paga el 40% restant de la subvenció. Es comunica per 
part de la regidora que el tècnic, Sergio Gómez, ha de presentar els informes 
abans del dia 31 de gener. 
I per últim demana com està el tema del Banc d’aliments. 



 
2. BANC D’ALIMENTS : la regidora respon a la pregunta del Banc d’aliments: 
Aquest any la recollida d’aliments ha estat un èxit. Es van recollir 18 tones 
d’aliments que reportaran 38 tones, perquè ara es forma part de la fundació del 
Banc d’Aliments de Barcelona. 
 
Ja s’han rebut dues vegades aliments: abans de Nadal 5 tones i ara d’altres 5 
tones. Es reparteix als bancs d’aliments de les parròquies de Sant Josep i Sant 
Antoni de Pàdua de la Vinyala i al Centro Amigos. 
 
Informa que s’ha llogat amb opció de compra l’antiga sala de lectura Sant Jordi, 
al costat de la Caixa de Catalunya de la Vinyala. S’iniciaran unes obres al 
febrer de poca envergadura i allà es concentrarà el repartiment d’aliments en 
un sol punt.  
 
L’objectiu també és poder tenir repartiment d’aliment fresc d’establiments 
col·laboradors. 
 
Les obres consisteixen en fer envans de separació. El senyor Primitivo parla de 
que hi ha humitats importants en aquell espai, però es confon amb la sala de 
lectura Narcís Lunes.. La regidora aprofita per dir que el dia anterior es va 
signar contracte també de lloguer amb opció de compra d’aquesta sala. 
 
El senyor Moliner demana una distribució d’aliments més heterogènia. Pensa 
que es reparteix sempre a les mateixes persones i ara hi ha persones que 
estan en precari i tenen moltes necessitats . La Gràcia informa que això és un 
estereotip, n’hi ha repartiment a moltíssimes famílies. Cada tres mesos es 
renoven els vals d’aliments. 
 
Hi ha hagut canvis des del principi dels repartiments. La Diputació va donar 
suport tècnic per millorar l’organització del banc d’aliments del municipi. Es fan 
reunions periòdiques amb les entitats que fan donacions d’aliments i es 
coordinen accions. 
 
ACTES REUNIO MENSUAL – L’Àngel de Can Costa demana que es llegeixi 
l’acta anterior amb la rectificació de les seves paraules, però es comenta que 
ell ja va donar el vist-i-plau de la rectificació i que consta al l’acta del mes 
passat, que tenen sobre la taula. Es demana que si us plau enviïn l’acta de la 
reunió anterior amb la convocatòria. A la convocatòria de la propera reunió ja 
es farà arribar així. 
 
LOCAL LA GUARDIA-  La Rosario del Casal de la Guàrdia comenta la situació 
del Casal.  
 
Demana quan es fa el nou centre que està projectat, perquè ells voldrien 
condicionar una mica el local si no s’ha de fer ja. 
La regidora  contesta que tenen la mateixa situació que a l’Esplai de Sant 
Antoni. L’Ajuntament no pot gastar en un local particular i ja es va implicar en el 
seu moment. 
 
El problema que tenen és que cau aigua del terrat quan plou. Es parla per 
coneixements dels assistents de quins sons els millors sistemes d’aïllament ( 
cautxú, butil ). Però se’ls hi adreça a un professional per veure la solució. 



Si ells volen pintar el local es mirarà com es pot recollir a les subvencions 
d’aquest any. Hem de demanar a l’Interventor com fer-ho. 
 
 
MANUALITATS SANT ROC –Al taller de manualitats hi havia llistat més 
nombrós que persones podien participar. Es recomana que facin llista d’espera 
per a propers tallers. 
 
Es comenta que a d’altres casals hi ha places vacants i és una llàstima que es 
desaprofitin. Les persones interessades poden demanar participar. 
 
PETICIO NOU REPRESENTANT CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 
DEL BAIX LLOBREGAT – El senyor Moliner com a delegat del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat explica que només hi ha 3 delegat 
de Sant Vicenç al Consell i en principi haurien de ser quatre. Prega als 
assistents a que instin a membres dels  seus casals a que formin part del 
Consell Consultiu. 
 
S’aixeca la sessió sobre las 11h, convocant propera reunió per després de 
Carnestoltes. 


