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

 
Dia:  16/02 /2016 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 
 
 
PERSONES ASSISTENTS  

 

Regidora de Gent Gran Excusada 

Regidoria de Gent Gran Berna Ginés Carreras 

Regidoria de Gent Gran Manuela de La Cruz Parrilla   

 

CASAL D’AVIS CAN ROS 

  
JUAN GARCIA OROZCO 

MARIA RIVAS MATAMOROS 
 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS 
“EL TURÓ” 
 

ANTONIO GALLEGO  ALVAREZ 
JOSE GARCIA ORTEGA 

 

ASOCIACIÓN DE GENT GRAN CENTRO SOCIAL 
LA VINYALA 
 
 

 
JUAN COLL LÓPEZ 

 
 

ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS 
DEL CENTRE  
SOCIAL DE SANT ROC 
 
 

MANUEL LUIS CONDE PÉREZ 
 

 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN “ESPLAI 
MONTSERRAT” 
 

JOSEP OLLE I LUNA 
 
 

ASSOCIACIÓ GENT GRAN “ESPLAI SANT 
ANTONI” 
 

ELENA ACULLO CARRERAS 
 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE “LA 
GUÀRDIA” 

PATRO MORENO RODRIGUEZ 
ISABEL GONZALEZ ORTEGA 

CASAL D’AVIS CAN COSTA 

 
ANGEL GONZÁLEZ GRIMALDO 

PACO ROBLES SÁNCHEZ 
 

 
 
CONSELL DE LA GENT GRAN     

 

 
PRIMITIVO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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 ORDRE DEL DIA 
 

1- Valoració Paradeta Solidaria i Ball Festa Major 

2- Valoració de Carnestoltes 

3- Activitats 27a Setmana Gent Gran 

4-Temas varis 

 
S’excusa la no participació de la regidora en la reunió, però a aquella mateixa 
hora està reunida amb el Consorci pel tema de la construcció de la futura 
residència d’avis a Sant Vicenç dels Horts. 
 
S’inicia la sessió seguint l’ordre del dia: 
 
1. Valoració Paradeta Solidaria i Ball Festa Major 

 
Es fa bona valoració per la participació de les entitats com a voluntàries com 
per la venda. Aquest any han estat tres dies de paradeta. Hem hagut de 
necessitar molts més voluntaris. Es va vendre quasi tot, fins i tot lo de l’any 
anterior. Va haver renovació d’articles contínuament.  
 
S’han recaptat 554 €  S’entrega còpia de l’ingrés al compte de la Fundació 
Legat de Francesca Simó per a la compra d’ajuts tècnics de Serveis Socials. 
De moment no compren res; quan en comprin, ens faran arribar còpia de la 
factura. 
 
El ball va tenir bona participació, unes 150 persones. Es un ball inclòs a les al 
calendari d’ activitats als casals, però no hi varen anar de tots el Casals.  
 
2. Valoració de Carnestoltes: Patro, del Casal d’Avis de la Guàrdia, va 
participar en una comparsa també i va anar bé, excepte l’organització de 
comparses. La xaranga feia massa soroll i no deixava que s’escoltés la música 
de cada comparsa. S’ha de reclamar a la Regidoria de Cultura. 
 
Primitivo valora la participació molt positivament. Va haver una bona 
assistència, unes 1.600 persones de participació. Hem de mantenir les ganes, 
la il·lusió, l’activitat és molt valorada, la organització es pot millorar.  
El senyor Robles diu que el premi no és equitatiu, treuen un número d’una 
bossa i no es valora l’esforç. El premi aconseguit va ser una caixa de cava amb 
6 ampolles. 
 
Es critica la manca de col·laboració per part dels Casals. Per postres el senyor 
Juan, de Can Ros, diu que el proper any, organitzaran una comparsa ells sols 
com a casal de Can Ros i encara fa emprenyar més al senyor Primitivo.  
 
Fa molts anys hi havia molta participació per part de tots els casals, estaven 
més units en tots els aspectes. Els anys del regidor socialista, Iván, van ser 
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molt positius. Es feien excursions culturals que s’han deixat de fer. Participaven 
tots els Casals amb el recolzament total de l’Ajuntament.  
 
Berna veu que, pel que expliquen , el regidor a més de polític potser feia també 
de dinamitzador . No obstant, recull la informació per a potenciar més activitats, 
ex. excursions culturals. El senyor Ollé diu que era el Consell de la Gent Gran 
qui liderava el projecte, amb aquell recolzament. 
 
El senyor Lluís es queixa que l’Ajuntament no dona ni caramels per repartir, ni 
aigua per beure, que ho paga cada participant. 
 
Es recullen les queixes sobre l’organització ( aigües, caramels, música 
xaranga, tractors han d’anar al davant ... )  i es trametran al departament de 
Cultura, ja que diuen que no hi ha reunió de valoració després del Carnestoltes.  
 
3- Activitats 27a Setmana Gent Gran 
 
Ja està quasi definida tota la setmana d’actes. El cartell de Noces d’or s’està 
dissenyant, els portarà el xicot de sempre, el Gerard. Les inscripcions seran  
del 29/02 al 22/04. 
 
Les activitats que necessitem acabar de definir-se són : Jocs de taula, xerrada, 
cinema .... 
D’altres anys s’ha fet campionat de jocs de taula ( dominó i cartes ) però ja es 
va insinuar l’any passat la possibilitat de fer d’altres jocs o modalitats ( dominó 
triangular, petanca... ). 
 
Hi ha diferents casals on es podria fer organitzar campionat de petanca perquè 
tenen pistes a prop o al mateix casal ( la Guàrdia, Can Costa, Sant Antoni i 
Sant Roc ). Les pistes de la Guàrdia les fan servir jugadors professionals i serà 
difícil poder demanar-les. S’acaba decidint fer els campionats de jocs a l’Esplai 
Sant Antoni. 
 
L’any passat no es va fer xerrada, però es considera profitosa. El senyor Ollé 
diu que ell va anar a una xerrada organitzada per la Fundació la Caixa sobre 
herències, la indefensió i els abusos que pateix la gent gran. Creu que seria 
interessant. La resta de persones participants a la reunió el troben també 
adequat. Cercarem des del departament qui la pugui fer. 
 
La sessió de cinema serà el dimarts i com a possible pel·lícula voten per 
“Palmeras en la nieve”. Mirarem si és possible llogar-la i emetre-la. 
 
4-Temas varis 

 
-Memòria: S’inicia el taller de la memòria, organitzat  per la Creu Roja, del 

02/03 al 01/06, de 10 a 11:30 h. Les inscripcions les controla el senyor 
Primitivo. 
 
- Visita Rebost: el divendres 19 a les 11 hores els 3 membres del Consell 

Consultiu de la Gent Gran faran visita al Rebost. Tothom dels Casals,  que hi 
vulgui anar, pot anar a visitar-lo.  
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- Residència Sant Vicenç:  Manoli explica que la construcció de la futura 

residència de San Vicenç té com a model la residència Sophos de Sant Joan 
Despí. Primitivo i  una persona de la junta de cada Casal podran visitar la 
residència de Sant Joan Despí quan hi hagi disponibilitat per part de la direcció 
de Sophos. 
 
- Ball en línia : Manoli, de l’Escola de ball Manoli i Ferran, segueix de baixa. 

Aquesta vegada serà Juan Bocanegra. L’inici serà dimarts 23 fins 03 de maig. 
Els dimarts pel matí al casal del Turó, de 11 a 12, i els dimecres tarda, a 
l’Esplai Sant Antoni, de 17 a 18 hores.  
Si algú vol organitzar balls en línia al seu casal s’informa que les sessions 
surten a unes 40€/hora+ IVA. 
 
- Assemblees: Berna recorda que tots els Casals tenen l’obligació de fer 
l’Assemblea General Ordinària al primer trimestre d’any.  
Casal de la Vinyala i Casal d’Avis de Can Ros han de renovar les seves juntes i 
han de convocar eleccions. 
Alguns casals ja tenen previstes les seves convocatòries ( la Vinyala, Esplai 
Montserrat, Esplai Sant Antoni... )  
 
- Cobrament Subvenció: Ningú s’ha queixat de que encara no han cobrat. Es 

va haver de fer correccions de signatures i no s’ha pogut ser abans. El 40% 
restant de l’any 2015, es cobrarà dins d’aquest mes de febrer. 
La data de convocatòria de la subvenció 2016 encara no se sap. Tenen 
aprovats 35.000 € per a tots els Casals i despeses. Esperen a veure si tots els 
departaments han de treure les convocatòries o individualment. 
 
- Ràdio Sant Vicenç: L’Elena de l’Esplai Sant Antoni demana per a mirar de fer 
un programa radiofònic on cada casal pugui intervenir, explicant vivències de 
Sant Vicenç, costums, relats. Es pot titular “Recordes quan...”, amb la música 
de la Núria Feliu. Berna parlarà amb Eva, de la ràdio, per veure si és factible 
 
- Correu electrònic : Berna diu que va crear adreça electrònica per a cada 

Casal i que no el fan servir. L’Elena suggereix que enviï un correu i la resta li 
respongui i veure si el saben utilitzar. 
 
Es convoca la propera reunió per al dimarts 15 de març a les 10h al mateix lloc.  
 
S’aixeca la sessió a les 11.45h 
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