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 ACTA MENSUAL DE REUNIO AMB ELS CASALS I ESPLAIS DE S. VICENÇ 
 
Dia:   18/05/2015 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
 
ASSISTENTS:  
 
 

Regidora de Gent Gran     Sra. Cati Mestres i Guasch. 

Regidoria de Gent Gran 
 Sra.  Manuela de La Cruz Parrilla   

    Sra. Berna Ginés Carreras 

CASAL D’AVIS CAN ROS 
JUAN GARCIA OROZCO 

 

ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y 

PENSIONISTAS “EL TURÓ”  

 

MARGARITA DURAN CAPILLA 

ANTONIO GALLEGO ALVAREZ 
 

ASOCIACIÓN DE GENT GRAN CENTRO 

SOCIAL LA VINYALA 
 

 

JUAN COLL LÒPEZ 

MARCELINO GONZALEZ NAVARRO 
 

ASSOCIACIÓ DE PENSIONISTES I 

JUBILATS DEL CENTRE  

SOCIAL DE SANT ROC 
 

MANUEL LUIS CONDE PÉREZ 

AMPARO POVEDA LANDETE 
 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI 

MONTSERRAT” 

ANDRES MOLINER VIÑALS 

 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI 

SANT ANTONI” 

ELENA ACULLO CARRERAS 

ISABEL RAGULL I SOLER 

 

ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE “LA 
GUÀRDIA” 

 

ISABEL GONZALEZ ORTEGA 
 

CASAL D’AVIS CAN COSTA 

 

ANGEL GONZALEZ GRIMALDOS 

 
 

CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN  

 
 

 

PRIMITIVO MARTÍNEZ MARTÍNEZ 
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Ordre del dia: 
 
1. Valoració 26ª Setmana de la Gent Gran 
2. Subvencions 2015 
3. Torn Oberts de paraules 
 
 
 
1. VALORACIO 26ª SETMANA DE LA GENT GRAN 

 
La valoració per part de totes les entitats és molt positiva. La bona organització 
dels actes i el bon temps van fer que fos tot un èxit. 

 
A destacar sobretot la gran participació a totes les activitats durant tots els dies: 
passejada, gimnàstica, risoteràpia, cinema, llera del riu, esmorzar i paella..  
 
Va haver-hi activitats, com la paella, que tenien més demanda que aforament. 
 
La Berna demana disculpes per l’errada comesa a l’hora de parar taula el 
diumenge, dia de la paella. Va haver-hi una mica de precipitació en decidir 
desmuntar taules L’errada de càlcul del noi del catering. va ser el detonant. 
 
Tot i que no es va notar des de fora van ser moments de nervis. Era el primer 
any que s’encarregaven dels actes la Manoli i la Berna i queda ja com 
l’anècdota de la 26ª Setmana. 
El senyor Lluís , de Sant Roc, comenta que no s’ha notat l’absència de la 
Gràcia i del Sergio. Tot ha estat organitzat amb la mateixa professionalitat . 
 
Com a possibles millores tindríem: 
 
- Posar un tendal a tot el lateral del poliesportiu per evitar el sol, així quan es 
comença a donar pas a les persones assistents no es queixaran d’anar a les 
primeres taules com fins ara ho feien. 
 
- Són molts anys organitzant aquests dinars i està vist que no es pot deixar que 
cadascú segui on vulgui. Aquest any s’ha controlat molt bé que no quedessin 
forats i es veiessin els espais buits. Encara així dels presents qui creu millor 
deixar seure lliurament per no haver-se d’enfrontar a ningú. 
 
Es opinió general que faci el que es faci sempre hi haurà queixes. El senyor 
Moliner diu que el voluntari ha d’aguantar tot el que li vingui. Tot va sortir bé 
gràcies a això. 
 
Es fa ronda de puntuació a la 26ª Setmana de la Gent Gran per part de tots els 
casals i esplais i treu un excel·lent . 
 
L’Esplai Montserrat valora entre un 7 i un 10, perquè considera que no ens 
podem relaxar i podem encara millorar. 
 
L’Amparo de Sant Roc agraeix a tots els casals que han col·laborat amb les 
manualitats de la paradeta solidària. Només en un sol dia es va aconseguir 
383,50€, que s’ingressaran al compte de la Fundació Francesc ............ 
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La regidora Cati Mestres  diu que s’encarregarà pancarta amb les paraules 
“Paradeta Solidària”. servirà per d’altres vegades que es faci paradeta solidària. 
Dona les gràcies als casals per la seva implicació en l’organització, sense cap 
agent extern com fins ara . S’han d’autogestionar, poc a poc es va aconseguint. 
Un altre exemple ha estat encarregar-se d’anotar a les persones participants a 
la X Mostra de Menjars Entranyables. 
 
 
2.SUBVENCIONS 2015 
 
Les subvencions de la Gent Gran passen per Junta de Govern el proper 
divendres 22 de maig.  
Quan se’ls notifiqui per escrit, els casals hauran de passar pel despatx de Gent 
Gran a acceptar la subvenció ja que es farà bestreta del 60%,. En principi es 
pagarà a inicis o mitjans de juny. 
 
 
3.TORN OBERT DE PARAULES 
 
FESTA DEL SOCI- El Casal del Turó comenta que el dia 14 de juny amb motiu 
de la celebració del Dia del Soci es vol fer a les sis de la tarda  un homenatge a 
la Mari Carmen, presidenta difunta fa un mes. La idea és fer una placa i penjar-
la al casal i es convidaria a la família i a tots els casals a l’acte. 
 
El president del Consell, senyor Primitivo , proposa fer una placa de record on 
participin tots els casals, el Consell i l’Ajuntament. S’accepta la proposició i des 
de la regidoria s’encarregaran de la comanda. 
 
Cati parlarà amb la família a veure què els hi sembla, perquè encara estan molt 
afectats per la mort sobtada al ball de la Mari Carmen. 
 
Després de l’homenatge es celebrarà el ball i un berenar-sopar , on queden 
convidades un parell de persones de la junta de cada casal. 
 
ORDINADORS SANT ROC: El senyor Lluís diu que l’espai dels ordinadors ha 
quedat molt ben acondicionat però que els ordinadors no arriben a funcionar bé 
 
L’Amparo dona les gràcies al servei de neteja perquè els lavabos han estat  
netejats molt bé, han quedat quasi com nous! 
 
CASAL CAN COSTA- El senyor Moliner de l’Esplai Montserrat aborda el tema 
de l’espai que té cedit el Casal de Can Costa. Va ser allà on es va fer el 
campionat de Dominó i ell es va desplaçar. 
 
El senyor Angel de Can Costa diu que hi ha espais com el Casal Cívic de Sant 
Josep que tenen molt més espai per utilitzar. El servei de gimnàstica s’ha hagut 
de reduir per manca d’espai. 
 
La regidora comenta que els espais són els que són i que el Centre Cívic no és 
municipal, és de la Generalitat. Estem a l’espera de la reforma dels antics 
Salesians i de les possibles obres a la plaça Narcís Lunes. 
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El futur projecte del Centre Cívic de la Guàrdia ja va ser presentat a les entitats 
del barri i només queda licitar les obres, perquè els diners hi són, però encara 
trigarà un temps. 
La Llei de Barris tenia diners per comprar terrenys. Però l’ajuntament ja tenia 
uns terrenys i només s’ha hagut de fer un canvi d’usos per construir l’edifici. 
 
COMIAT DE LA REGIDORA. És la darrera reunió de la legislatura. Segons el 
resultat de les eleccions municipals del dia 24 de maig es composarà el nou 
govern. 
Torna a sortir el tema de la construcció de la residència, però és un tema que ja 
està més que parlat. Es parla des de l’any 1993 de la seva construcció però els 
diners per construir-la encara no estan als pressupostos de la Generalitat. 
 
COMIAT DE LA REGIDORA. És la darrera reunió de la legislatura. Segons el 
resultat de les eleccions municipals del dia 24 de maig es composarà el nou 
govern. 
 
La regidora va demanar aquesta regidoria per interès personal i ha gaudit amb 
totes les activitats . Segueixi o no com a regidora de Gent Gran està 
compromesa amb la futura construcció de la residència i amb tot el que calgui 
per continuar fent una bona tasca, encara que sigui des de l’oposició. 
 
Les dues persones que porten la regidoria a hores d’ara, la Manoli i la Berna, 
seguiran fent la seva tasca. Els casals i la regidoria queden en bones mans. 
 
El senyor Moliner , membre del Consell Nacional de Gent Gran del Baix 
Llobregat, comenta que al juny hi ha un consell  de seguiment de les tres 
comissions. 
 
S’aixeca la sessió a les 12h i no es fixa nova reunió fins la constitució del nou 
ajuntament. 
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