
 
 
Dia: 17/2/2015 

Hora: 9:30 h. 

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 Francisco 
Robles 
 
Casal d’Avis Can Ros:  Sr. Juan García Orozco, Sr. Andrés Prieto Barragán, 

Valentín Sánchez Borja 
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” : Sr. Andrés  Moliner Viñals i 
Sr. Josep Casas Ferrer 

 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Sra. Margarita Durán 

Capilla i Josefa González.  
 
Casal d’Avis Can Costa: Sr. 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”: Sra Elena Acullo Carreras 

 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Sra. Isabel González Ortega  

 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Sr. Manuel 

Luis Conde i Sra.  Amparo Poveda  
 
Responsable de Relacions Institucionals: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla. 

 
Responsable d’Immigració: Sra. Berna Ginés Carreras 

 
Treballadora Social: Sra. Mª Gràcia Ollé Díaz 

 
Cap de Serveis Socials:  Sr. Sergio Gómez Hita 
 
 



ORDRE DEL DIA 

 
Valoració Paradeta Solidària 

 
Valoració Carnestoltes 2015 

 
Activitats 26a Setmana Gent Gran 

 
Altres temes d’interès 

 
Torn obert de paraules. 
 
 

Abans d’iniciar-se la sessió es fa un petit esmorzar com a comiat del Sergi Gómez i de 
la Gràcia Ollé, que han demanat el relleu de les seves funcions a la regidoria de Gent 
Gran . 
 
La Gràcia prefereix llegir un escrit perquè així expressarà millor el que volen dir i el 
Sergi després dóna fe de l’escrit. Demanen un canvi per un excés de feina. Són molts 
anys dedicats a la gent gran però volen centrar els seus esforços en la seva feina, on 
hi ha una situació crítica. Creuen que és un acte de responsabilitat per part seva. 
 
El senyor Primitivo agraeix tots aquells anys de dedicació i demana que el relleu 
segueixi fent tan bona feina com fins ara s’ha fet. 
 
La regidora agraeix els serveis donats a la gent gran i sobretot el que li han ensenyat 
ells durant aquest temps. Ella va demanar voluntàriament aquesta regidoria, perquè 
familiarment ja li havien inculcat el respecte per aquest col·lectiu, però no coneixia la 
feina que es feia amb ell de primera mà. 
 
S’ha hagut de cercar una solució per a continuar aquesta tasca ja que com és sabut 
els ajuntaments no poden fer contractacions noves i es va oferir a la Berna Ginés 
ampliar el seu horari, ja que torna a ser treballadora de la casa com a tècnic 
d’Immigració a temps parcial. 
 
Es va proposar canviar l’hora de reunió  perquè el Casal d’Avis del Turó comença el 
ball en línia. Es proposa canviar el dia de reunió als dilluns a les 10 i és acceptat per 
majoria. 
 
1. Valoració Paradeta Solidària:  L’Amparo, del Casal de Sant Roc, creu que es pot 
parlar d’un èxit total en aquesta Mostra. La gent coneix per a què serveixen els diners 
i col·labora. S’han recollit 501,00€ 

 
Critica que hi va haver responsables de l’Ajuntament que van passar de llarg, no es 
van ni aturar !!!. No es van preocupar del col·lectiu de la gent gran. La regidora diu 
que si passejaven com la resta de ciutadania, sense cap funció pública, no es pot 
obligar a ningú a aturar-se. 
 
El senyor Moliner comenta que part de l’èxit és per què es va aconseguir tenir una 
informació gràfica impactant, molt visual i clara. 
 
La regidora comenta que buscarem un altre sistema per fer el pagament dels 
materials comprats, ja que abans es feia amb la caixa de Serveis Socials. Pot ser es 



facturarà al Consell i es passarà la despesa com a subvenció. Parlarem amb la 
professora Bibiana per veure com va millor. 
 
El senyor Joan de la Vinyala demana tenir el cartell de les ajudes tècniques 
comprades als Casal, perquè la gent no coneix aquest servei i seria força 
interessant. Es resol fer nou cartell per als Casals per a unanimitat. 
 
2.  Valoració Carnestoltes 2015 
 

El senyor Primitivo inicia la seva intervenció parlant de decepció. Decepció perquè 
aquest any cap regidor ha participat de la festa del Carnestoltes, la participació 
política als actes en general va ser nul·la. 
 
Decepció i desil·lusió per la poca participació per part de les juntes dels Casals. Es 
va fer un curs que no ha servit de res. L’esforç que va fer l’ajuntament i la Diputació 
sembla inútil. 
 
Li sembla que es volen tancar portes a la gent gran. La Cati torna a disculpar la seva 
presència al Carnestoltes perquè tenia viatge programat on no podia decidir dates. 
Els seus companys de partit també tenien d’altres obligacions fora de Sant Vicenç. 
Al Carnestoltes hi havia representants polítics fins i tot disfressats, com la Imma 
Prats, regidora de Cultura. 
 
No es volen tancar portes, però si haguessin fet arribar invitació a l’Alcaldia s’hagués 
buscat un representant  municipal a l’acte del dinar. 
 
El senyor Primitivo diu que en dotze anys mai ha tingut la necessitat d’enviar una 
invitació. És un col·lectiu que treballa pel futur de tot el poble i se li ha de tenir 
consideració. 
 
El senyor Casas, de l’Esplai Montserrat, per al·lusions a les juntes, respon que ell no 
participa, perquè no és persona d’aquest tipus de festivitat. No tothom gaudeix per 
igual d’aquesta tradició, no tothom comparteix aquest gust i s’ha de respectar. 
 
El senyor Lluís diu que el Casal de Sant Roc va participar al Carnestoltes juntament 
amb l’Associació de Veïns de Sant Roc, perquè van participar durant anys amb el 
Consell i només eren problemes. 
 
Hi ha petita discussió sobre el funcionament amb la presidència anterior del Consell 
perquè tenia d’altres dinàmiques poc clares, però queda clar que amb la junta actual 
no s’han seguit. 
 
3. Activitats 26a Setmana Gent Gran 

 
Es comenten les activitats que ja estan programades. De l’Esplai Montserrat 
confirmen que es farà la caminada de nou. 
Es considera bona activitat i a més la llera del riu pot ser que ja tingui acabades les 
obres que s’han iniciat i que van a bon ritme. Podrem gaudir de com hagi quedat. 
 
4. Altres temes d’interès 
 



A la convocatòria hi havia informació del Consell Consultiu del Baix Llobregat. S’ha 
distribuït la feina per tot l’any amb dues comissions que vindran a la propera reunió a 
explicar els projectes. 
 
5. TORN DE PARAULA:  

 
CAN COSTA: Es va fer assemblea per canvi de Junta i va sortir elegit el senyor 

Santos Mateo. Després de registrar a la Generalitat es van adonar que aquest 
senyor no podia ser soci del Casal per no complir el requisit principal de estar jubilat. 
Així es va procedir a registrar escrit al Departament de Justícia de la Generalitat 
notificant el fet i quedant composada l’antiga Junta . 
 
PROJECTE RESIDÈNCIA: El senyor Primitivo parla del fracàs de la construcció de 

la residència per a la  gent gran del municipi. Han passat 5 persones per la 
Conselleria de Benestar i Família i no han aportat solucions. 
 
Quan va venir el conseller Cleries es va comprometre a portar endavant el projecte, 
encara que la residència fos concertada, perquè no podia ser pública.  
 
La Cati explica que el senyor Cleries va explicar molt bé que no existien residències 
públiques. La Generalitat és la propietària però adjudica les obres de construcció i 
explotació a una empresa, que reserva unes places públiques, que venen derivades 
a partir d’informes de Serveis socials. 
 
Els terrenys de la primera residència no havien estat acceptats per la Generalitat  i a 
més el projecte que s’havia demanat es va veure que no era viable. 
Es va fer un pas però no se sap perquè es va aturar. El problema ve perquè no 
estava contemplada als pressupostos  
 
Es va buscar un altre terreny , el millor que teníem per fer la residència. Es va fer el 
projecte que està només per licitar. Però com que el departament d’Intervenció de la 
Generalitat no ens assegura que hi ha els diners reflectits al seu pressupost, la 
regidora no es posarà a prometre la construcció de la residència. 
 
Els pressupostos del 2015 encara no estan signat i nosaltres seguirem demanant el 
compromís de partida pressupostària per a la residència de Sant Vicenç. Sense 
garanties, des de la regidoria de Gent Gran no es prometrà res. Encara que passi a 
la oposició del govern la Cati treballarà per a que es segueixi endavant, ja més per 
una qüestió d’orgull. 
 
La senyora Amparo diu que en comptes de fer un camp de futbol tan diví com el de 
la Barruana es podrien dedicar diners a la residència. Se li comunica que aquest 
projecte ha estat possible gràcies a un projecte de l’Àrea Metropolitana, no de la 
Generalitat i com que no tenen projectes de gent gran no hi podem demanar res. 
 
El senyor Casas, de l’Esplai Montserrat, parla del seu contacte amb residències 
d’altres municipis i també perquè la seva jove és directora d’una. El personal 
contractat és totalment extern, no pertany a la Generalitat. Hi ha residències que es 
van construir i que estan tancades perquè no hi ha empreses que vulguin gestionar-
les. 
 
Es comenta que passaria igual que amb les obres de la residència IRIS. Si no 
concerten places públiques no poden obrir. Es demostra la seva mala gestió, no 



tenien recolzament econòmic per portar endavant la residència. Tenen un edifici 
però no tenen persones que hi visquin. 
 
SENYOR MOLINER: Diu que el Consell Consultiu treballarà aquest any per 
aconseguir pisos tutelats. Pensa que són els mateixos que les places públiques i se 
li corregeix- 
 
Reclama l’informe que havien de redactar a la Diputació pels curs de Formació e 
Juntes. Es demanarà a la Gràcia a veure en quin punt està. 
 
SUBVENCIONS: Es volen treure totes les subvencions de l’ajuntament abans de 
finals de febrer.  
 
TALLER DE MEMÒRIA: Intentar que siguin noves persones qui el cursin. No se sap 
on es farà, probablement es pugui fer a la planta baixa de Can Comamala.. 
 
RISOTERAPIA: Les sessions de Risoteràpia venien com a una millora de contracte. 
En aquests moments s’està fent nova contractació. Veurem que proposen o si no 
podrem ofertar nosaltres. 
 
NOVA CONVOCATORIA: Queda emplaçada la propera convocatòria pel dilluns 16 
de març a les 10h a la planta baixa de Can Comamala. 
 
S’aixeca la sessió a les 11.40h aprox. 
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