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ACTA DE REUNIO MENSUAL DE JUNTA DE CASALS I ESPLAIS D’AVIS 
DE SANT VICENÇ DELS HORTS 
 
Dia: 17/03/2016 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
 
PERSONES ASSISTENTS:  
 
Regidora de Gent Gran: Paloma Tevar Poyato 
 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla  i Sra. Berna Ginés 

 
 
 
 
 
 

CASAL D’AVIS CAN ROS 

  

DIEGO LOPEZ PARRA 
MAUDILIO MANZANAS CARBAJAL 

LUIS PLANAS DOMENECH 
 

 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL 
TURÓ” 
 

ANTONIO GALLEGO  ALVAREZ 
JOSE GARCIA ORTEGA 

CARLOS CHAFER  

 
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 
 
 
 

 
CONSELL DE LA GENT GRAN     

 

PRIMITIVO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
 

 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN     

 

 
ANDRES MOLINER VIÑALS 
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 ORDRE DEL DIA 
 
Assisteix a la reunió per primera vegada el senyor Carlos Chafer, nou tresorer 
del Turó. 
 
Es canvia l’ordre del dia i s’avancen punts perquè la Berna ha de marxar i és 
qui els ha d’explicar. 
 
Dinamització Casals i Esplais: Estatuts ,adreces electròniques, horaris, 
assemblees, coordinació entre casals… 
 
A la reunió de gener es va lliurar una adreça electrònica de Gmail a cada casal 
que no tenia, amb la seva contrasenya. Es va fer prova per veure si el feien 
servir enviant acta de febrer i ningú va obrir el correu, ni els que ja en tenien . 
 
Es convida a participar el divendres 8 d'abril, de 10 a 12 a una sessió 
d’Informàtica per a les Juntes de Casals, que vulguin participar. Es farà al Molí 
dels Frares o hi haurà 16 ordinadors a la nostra disposició. 
 
Es recorda la importància de l’actualització dels estatuts dels Casals. Per 
modificar els més antics. la Generalitat té al web un model base d’Estatuts. Es 
poden comparar i en cas de decidir modificar-lo, exposar les modificacions en 
una Assemblea i aprovar-los. Després s'ha presentar a Entitats Jurídiques de la 
Generalitat pagant la taxa corresponent i registrar a l’Ajuntament. 
 
Arriben una vegada començada la reunió els nous membres de la Junta del 
Casal de Can Ros: el senyor Diego López (president) i Luis Planas Domènech 
(vocal). 
 
 El Casal del Turó, seguint la pauta que va suggerir el curs que ens van donar, 
vol fer un DVD de memòria de tots els Casals de Sant Vicenç. La Regidora és 
compromet a parlar amb el departament de Comunicació per a poder ajudar 
amb la confecció. 
Ball en línia: El Casal del Turó demana que l’Ajuntament faci més classes de 
ball al seu Casal. Es demana a l'Esplai Sant Antoni si el curs està ple i l'Elena 
diu que sí. i que li sembla molt positiva la decisió de donar pas a fer el ball a 
altres llocs.  
 
 
Subvencions 

Berna diu que tots els Casals han d’haver cobrat del 95 al 97% de l'import 
sol·licitat al febrer 
 
El Casal de Sant Roc ha demanat pressupost del ball per 3 mesos com l'any 
passat i li surt més car. La responsable li diu que no hi ha cap problema, que es 
subvencionarà igualment, és un altre proveïdor i és un altre any. 
  
La Berna disculpa la seva marxa, però té una reunió del seu altre departament. 
Segueix la reunió sense ella. 
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Organització de xerrades: 

 
Les xerrades que ofereix la Creu Roja al casals queden organitzades pels 
propers mesos : Es concretaran dia i hora i es fara cartell informatiu: 
  

·ABRIL     CASAL D’AVIS TURÓ 
· MAIG      CASAL LA GUÀRDIA 
· JUNY     CASAL DE CAN ROS 

 
Informacions Consell consultiu del Consell Comarcal BLL. 
 
El sr. Moliner es va personar al Casal Cívic de Sant Josep, per a informar-se de 
les activitats que es donen per a la Gent Gran. Només hi ha una entitat que fa 
servir el Casal Cívic 1 hora a la setmana, “Colectivo de Vecinos de Sant 
Josep”, que no és l’Associació de Veïns. 
 
Activitats 27a Setmana Gent Gran, del 8 al 15 de maig: 

 
Es parla de les activitats que ja estan definides:  
 
- El primer dia , el diumenge 8, es farà una botifarrada, no seran necessaris 
voluntaris perquè portaran cambrers. Serà un dia per gaudir ells també 
 
- Dilluns 9- Risoteràpia, a l Biblioteca Les Voltes. 
 
-  Dimarts 10 - Gimnàstica al Camp de futbol de La Guàrdia al matí i a la tarda 
cinema a la Vailet Es passarà “Palmeras en la nieve” com s'havia demanat. 
 
- Dimecres 11 - Jocs de dòmino petanca, escacs.. :Finalment es faran al Casal 
de Sant Roc. La novetat d’aquest any és que hi haurà altres activitats com ball,  
per exemple i un servei d'autocar gratuït per traslladar a qui vulgui participar. 
 
- Dijous 12 -  Menjars Entranyables a l’Ateneu: es reparteix el full d'inscripcions 
 
- Dissabte 14 - Noces d’or al Molí dels Frares. 
 
- Diumenge 15:  Paella, entrega de premis dels jocs i demostració de balls en 
línia i finalment ball al poliesportiu Francesc Macià. 
En principi es farà la Paradeta Solidaria amb sorteigs abans de l’entrega de 
premis. 
. 
Desprès de Setmana Santa s'avisarà per a recollir els tiquets per a vendre a 
cada casal. 
 
 
S’aixeca la sessió i es convoca reunió pel proper dimarts 19 d’abril a la mateixa 
hora i lloc. 
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