
 
 
Dia:   15/09/2015 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
ASSISTENTS:  

 
Regidora de Gent Gran: Sra. 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: Sr. Juan García Orozco i Maria Ribas Matamoros 

 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Sr. José García Ortega i 

Josefa González Chaves  
 
Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala: Sr. Juan Coll  López  
 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Sr. Manuel 
Luís Conde i Sra.  Amparo Poveda  
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” : Sr.Josep Ollé  Luna, Andrés  

Moliner Viñals  
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Sra Elena Acullo Carreras i  
Sr Gerard Sánchez Espinosa 
 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Sra. Isabel González Ortega i 

Rosario Martín Mateo 
 
Casal d’Avis Can Costa:  Primitivo Martínez Martínez 
 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla  i Sra. Berna Ginés 
Carreras 
 
 



 

 

Ordre del dia: 

 
1   Dia Internacional de la Gent Gran 

2 Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 

3 Inici de les activitats de la Gent Gran curs 2015-2016  

4 Consell Consultiu de la Gent Gran  

5 Altres temes d’interès. 

6 Torn obert de paraules. 

 

S’aprova l’acta anterior sense fer cap esmena. 
 
Com que a la reunió del mes de juny hi havia membres de les juntes que no hi 
eren es torna a fer presentació de la regidora per part de la Berna. A més 
demana presentar-se tots els membres presents perquè assisteix per primera 
vegada la senyora María Rivas, del Casal de Can Ros. 
 
S’inicia la sessió amb una alteració en els punts de l’ordre del dia. Primer es 
tracta el tema del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
4. Consell Consultiu de la Gent Gran  

El senyor Moliner explica que es treballa en tres comissions ( A,B i C ) . Ell és 
membre de la comissió A i de la C, i de la comissió B formen part la senyora 
Isabel Escolano i la senyora Dolors Tomàs. 
 
Explica cadascun dels àmbits en que treballen. No només es treballa cercant la 
millora per a la gent gran. 
Per exemple s’està intentant esbrinar perquè no és viable que a nivell de 
transport públic Sant Vicenç no pertanyi a la zona 1.  
 
La regidora demana si d’altres poblacions estan reivindicant també i diu que 
fins i tot Martorell que es zona 3 està seguint les passes. 
Es vol saber el motiu, sigui del caire que sigui ( econòmic, polític... ) 
 
Dóna les dates de properes reunions ( comissió A -17 setembre, B - 1 octubre i 
C – 8 octubre ) Com sempre portaran a la regidoria els documents resultants 
d’aquestes reunions per difondre a totes les juntes. 
 
La senyora Escolano demana informar sobre les activitats que tindran lloc pel 
Dia Internacional de l’Alzheimer. Ella és membre de l’associació local i 
necessita trobar voluntaris per fer recaptació de diners el proper 19 de 
setembre. 
La Berna comenta que des de l’ajuntament  s’estava gestionant una xarxa de 
voluntaris i que mirarà si és possible fer un cop de ma. 
 
 



 
 
Com a actes hi haurà una pel·lícula, un taller de la memòria i un altre de 
risoteràpia. S’estan imprimint els cartells i els repartiran entre els casals. 
 
Parla d’una manca de gent que l’ajudi. Aquest any es troba tota sola la tècnica 
de Salut de l’ajuntament no hi és per malaltia i sempre l’ajudava. 
 
1. Dia Internacional de la Gent Gran: Es presenten els actes previstos. Tots 

els casals tenen el cartell i els díptics bilingües. 
 
Quant la lectura del Manifest de la Marxa el senyor Ollé suggereix  no fer la 
lectura per paràgrafs alternant castellà i català. Tothom està d’acord en que és 
més entenedor llegir tot sencer. 
 
Es proposen per fer la lectura del Manifest, tots dos dies, la senyora Dolors 
Tomàs en català i el senyor Primitivo Martínez en castellà. 
 
L’acte central serà la pel·lícula a la Vailet el dijous 1. Es la continuació de la 
pel·lícula Hotel Marigold que ja va ser emesa . Alguns diuen que no es tan 
bona com la primera part 
 
Divendres 2 es farà la caminada al Remei. La novetat aquest any és que no cal 
portar esmorzar. Hem demanat per a unes 50 persones. 
A la sortida es donarà una gorra i un aigua. L’esmorzar estarà posat a l’arribada 
a l’ermita. 
 
Dissabte 3 toca el torn al teatre. Finalment es farà al Centre Catòlic per 
problemes d’agenda de la Vicentina. Estarà a càrrec de Breu Teatre Estratègic 
amb l’obra Aquesta llana està molt aspra . 
 
Es demana la participació del màxim nombre de persones ja que hi ha una 
despesa considerable en els actes. S’ha d’engrescar als socis. Els dos esplais 
tenen prevista una sortida per a aquella setmana i no tothom podrà participar. 
 
 
2. Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 

Està previst un nou curs de continuació a la formació que es va impartir l’any 
passat.. Es un recurs que l’ajuntament va tornar a demanar a la Diputació de 
Barcelona ja que es va considerar profitosa per a les Juntes. 
 
Al mes de juliol la Berna es va reunir amb la referent de Diputació i l’empresa 
que ha guanyat el concurs, Fundació Pere Tarrés. Es farà en 3 dimecres del 
mes de novembre. Va haver-hi una errada de dia de la setmana i el formador 
ha de tornar a programar. L’horari serà de 9.30 a 12.30h 
 
Dues sessions es faran a un casal. En principi els de Sant Roc i Can Ros, si no 
hi ha res contrari. 
 
 



 
El senyor Juan diu que potser no es pot fer al seu casal perquè el volen fer 
fora. 
 
Aquí es desvia el tema, però era un punt que es volia parlar en d’altres temes 
d’interès, l’ajuntament no intervé en el funcionament intern de les entitats. 
 
 
Explica el senyor Juan que han posat un paper on diu que es recullen 
signatures amb el consentiment dels regidors de l’ajuntament. La regidora 
Paloma Tevar li diu que no tenen res a veure. 
 
El senyor Moliner diu que si els socis estan recollint signatures serà perquè hi 
ha un descontent i han d’obrar segons correspon, demanant una assemblea 
extraordinària.  
La responsabilitat del president consisteix en complir els estatuts. 
 
La Charo del Casal de la Guàrdia diu que a vegades el presidents creuen que 
són “los amos del cortijo” i obliden les seves funcions. Als estatuts estan molts 
clares les funcions de cadascun. 
 
El senyor Lluís del Casal de Sant Roc li diu que no faci cas dels paperets i 
convoqui eleccions. 
El senyor Juan diu que hi ha pel mig un dinar del soci i el que volen es que no 
es faci. 
 
Es torna a dir que les relacions de l’ajuntament amb els casals no és fer de 
mediadors contínuament, aquest estiu es va mediar amb el casal de Can Ros 
perquè hi havia una petició expressa de fer servir el local 
 
3. Inici de les activitats de la Gent Gran curs 2015-2016 

Es reparteix el calendari de l’inici de tots els cursos als casals i es comenta. 
 
El dia 5 començaran totes les activitats del curs 2015-16 en els horaris 
habituals. Aquest primer trimestre continuaran les mateixes talleristes . No 
sabem si al gener seguirà la mateixa empresa o una altre.Segons qui surti 
guanyadora de la contractació 
 
 Aquest curs s’iniciaran manualitats també a l’Esplai Sant Antoni. Hem demanat 
una tallerista a l’empresa i en principi mirarem de que vingui els dimarts. 
 
La resta d’activitats ( gimnàstica als casals, espais lúdics i balls en línia ) 
tindran també els mateixos horaris i professionals. 
 
Altres temes d’interès:  
1. Desinfecció dels equipaments municipals: A partir de la desinfecció que es 
volia fer a l’agost al casal de Can Ros es va demanar a Serveis Municipals si 
no teníem com a ajuntament aquest servei. Estem a l’espera de que es  
 
 



desinfectin cadascun dels casals, sempre millor si estan tancats els casals. Ells 
tenen claus per entrar quan els convingui, però es farà avís. 
 
2. Ordinadors nous: El senyor Lluís de Sant Roc diu que la gent els hi demana 
cursos d’informàtica, perquè van agradar però els maquinaris són molt antics. 
La regidora informa que es farà inversions en ordinadors cada any. Iniciarem 
amb un ordinador per casal. 
 
 
3. Taller memòria: El senyor Primitivo diu que el Consell intenta aquest any 
també muntar un taller de la memòria, a càrrec de la Creu Roja  
Lamenta dir que els casals només viuen en el seu món. Tot allò que vingui de 
fóra no els interessa.  
Es va fer la publicitat i ell mateix ha anat vàries vegades als casals per difondre 
però les juntes no s’han implicat.  
Al final hi ha 9 persones noves i la resta serà amb persones que ja el van fer i 
volien continuar. 
 
4. Convocatòria de renovació de Junta del Consell de la Gent Gran: Com que 
està demostrada la falta d’interès per part de les juntes el senyor Primitivo vol 
convocar pel dia 29 de setembre una reunió. 
Ell seguirà insistint en fer realitat el projecte de la residència. El senyor Moliner 
ensenya retalls de la revista municipal on l’antiga regidora, Cati Mestres, es 
compromet a aconseguir per a Sant Vicenç una residència per a avis 
concertada. 
Demana que es piqui a totes les portes que s’hagi de picar i que es compleixi 
aquest compromís. 
La nova regidoria, Paloma Tevar diu que es faran totes les passes necessàries 
però que el problema està en la manca de pressupost de la Generalitat. 
 
5. Llei de Barris de la Guàrdia: Continua el senyor Moliner parlant dels terrenys 
on s’havia de construir equipament municipal al barri de la Guàrdia, a partir 
d’unes partides pressupostàries específiques. Que no es dediquin aquest 
diners a un altre tema que no sigui aquest.  
. 
Sembla ser que es parla de canvi d’ubicació dels espais, en comptes del carrer 
Lanzarote al a la plaça de la Pau, on tindria millor ubicació. 
 
La Charo demana que consti en acta que des del seu Casal de la Guàrdia 
volen que es vetlli per a que aquest projecte es construeixi en aquesta zona 
més cèntrica. 
 
6. Canvi de dates de renovació junta Consell de la Gent Gran: El senyor Oller 
de l’Esplai Montserrat demana un canvi de dates perquè a la data proposada 
pel senyor Primitivo hi ha part de membres de junta dels casal fóra de Sant 
Vicenç, hi ha un viatge programat del 28 de setembre al 3 d’octubre. 
Serà el dia 8 d’octubre a l’edifici de Can Comamala. 
 
Es dona per finalitzada la sessió a les 11.50h. 
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