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Dia:   16/03/2015 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
 
ASSISTENTS:  
 
 
Regidora de Gent Gran:  Paloma Tevar Poyato 

 
Consell de la Gent Gran:  Primitivo Martínez,  Celia Dorado i  Ramon Figueras 

 
Casal d’Avis Can Ros: Juan García Orozco i Francisco SOler 

 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” : Josep Ollé i Josep Casas 

 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Antonio Gallego i José 

García 
 
Casal d’Avis Can Costa: Angel González Grimaldos i Francisco Robles  
 
Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala:  Joan Coll i Marcelino 
González  
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Elena Acullo 
 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Isabel González i Patro Moreno 
 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Lluís Conde 
i Amparo Poveda 
 
Regidoria de Gent Gran: Berna Ginés  
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 ORDRE DEL DIA 

 
S’inicia la sessió fent la presentació a les persones assistents de la nova 
secretària del Consell de la Gent Gran, la senyora Celia Dorado. 
Es comença del punt 3, Gran Recapte d’aliments, ja que és una persona 
externa a la reunió i així pot marxar i seguir la reunió normalment. 
 
3. Gran Recapte d’aliments 2015 
El senyor Gustavo Correa, parla del projecte municipal  del Rebost. Des de 
Serveis Socials s’ha centralitzat tot el  
 
Els propers 27 i 28 de novembre es farà a tota Catalunya un Gran Recapte 
d’aliments a diferents centres comercials per tal de recollir aliments bàsics per a 
les persones més necessitades. 
 
Per fer el recapte es necessiten persones voluntàries i si des de les entitats de 
gent gran es poden afegir serà benvingut aquest ajut. Hi haurà torns de quatre 
hores aproximadament ( 9-13,13-17,17-21h ), però es pot participar també en 
franges de dues hores. Es qüestió de coordinar horaris i tenir coberts els 
diferents espais de Sant Vicenç. 
 
Com d’altres anys es col·laborarà amb la col·locació d’unes cubetes, que des 
del dia 21 de novembre fins el dia 9 de desembre les persones que puguin 
portaran aliments recomanats, com son els de llarga durada, productes secs. 
 Ell és un dels coordinadors.  
 
1. Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 

 
Des del mes de juliol que s’està coordinant amb la Diputació de Barcelona la 
segona formació de Juntes de Casals i Esplais.  
Començarà al dia següent, 18 de novembre, al Casal de Can Ros, el 25 de 
novembre al Casal d’Avis de Sant Roc i la cloenda el dia 2 de desembre a la 
Sala de Plens. 
 
El formador és de la Fundació Pere Tarrés i té molta experiència en el 
sector.Ha estat coordinador de casals de la ciutat de Barcelona i durant anys 
ha portat la Medalla Centenària de la Generalitat. 
 
2. Justificació de subvencions 

 
En els propers dies es repartiran els formularis de justificació. Es traspassar el 
pressupost que es va fer amb la despesa real. 
Com ve fent ja fa uns anys  la Berna ajudarà en tots els possibles dubtes. Es 
registraran la justificacions a la mateixa Foneria, així s’estalvia el col·lapse del 
SIAC 
 
 
4. Calendari 2016 
 
Es reparteix el calendari general pel proper any, per tal de que es tinguin en 
compte les activitats de la regidoria i no es programin excursions i activitats per 
part dels diferents casals. 
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5. Altres temes d’interès 
El senyor Primitivo  
 
6. Torn obert de paraules 
 
 

Es convoca la propera reunió `pel dimarts 15 de desembre, a les 10h , al 
mateix lloc. 
 
S’aixeca la sessió a les hores. 
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