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ACTA REUNIÓ MENSUAL DE CASALS I ESPLAIS D’AVIS DE LA GENT GRAN 
 
Dia:   20/10/2015 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Espai de trobada – c. Mn. Jacint Verdaguer, 146 
 
 
ASSISTENTS:  

 
Consell de la Gent Gran:  Sr. Primitivo Martínez Martínez i María del Carmen Díaz 

Barbero 
 

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

 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” :  Andrés Moliner i Josep Ferrés 
Gallard 
 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Antonio Gallego  Álvarez, 

José García Ortega i Josefa González Chaves 
 
Casal d’Avis Can Costa: Angel González Grimaldo i Francisco Robles 
 
Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala:  Juan Coll  López 
 i Marcelino González Navarro 

 
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”:  Isabel Ragull i Soler 

 i Gerard Sánchez Espinosa 

 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Isabel González Ortega i Puri Marín 
Reina 

 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Manuel Luís 

Conde Pérez i Amparo Poveda Landete 

 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla  i Sra. Berna Ginés 
Carreras 
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 ORDRE DEL DIA 
 
1. Consell Consultiu de la Gent Gran  
 
2. Valoració del Dia Internacional de la Gent Gran 
 
3. Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 
 
4. Festa de Nadal    
 
5. Altres temes d’interès 
 
6. Torn obert de paraules 
 

 
Es comença la sessió excusant la regidora Paloma Tevar per no poder participar, 
però ha hagut de portar d’urgència a l’hospital la filla. 
 
Hi assisteixen dues persones noves: la senyora María del Carmen Díaz Barbero ,del 
Consell de la Gent Gran, i la senyora Puri Marín Reina, del Casal d’Avis de la 
Guàrdia. Es creu convenient fer roda de presentacions, dient nom i casal d’avis que 
representen, de totes les persones assistents a la reunió. 
 
1. Consell Consultiu de la Gent Gran  

Es reparteixen els documents que van entregar a les reunions de les 3 comissions 
del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat. Es el material que es 
treballarà en  properes sessions. 
 
Trobem la resolució sobre demanda judicial guanyada per l’argument de les 
pensions només en un 0,025% i no en 1%, que serveix de precedent per a properes 
reclamacions. 
I un altre document és la demanda per aconseguir que Sant Vicenç pertanyi a la 
zona 1 de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. No se sap si s’aconseguirà, però s’ha 
de lluitar. 
 
El senyor Moliner diu que no es poden queixar de manca d’informació. Demana que 
es mirin els docuemnts i si hi ha comentaris o demandes a fer, en properes reunions 
gustosament les respondrà.  
 
El senyor Primitivo diu que ell va estar molt de temps al Consell Consultiu de la Gent 
Gran i la feina no es veu però és del tot necessària. 
 
El senyor Moliner remarca que fa temps que es demana el quart membre de Sant 
Vicenç al Consell Consultiu i que mai s’ofereix ningú. 
 
2. Valoració del Dia Internacional de la Gent Gran 

Es fa valoració de les activitats organitzades en motiu del Dia Internacional de la 
Gent Gran, l’1 d’octubre. 
Es comença pel cinema que estava emmarcat en el cicle de cinema de Quinzena de 
la Solidaritat.  
El total d’espectadors van ser 85, però van assistir poques persones grans.  
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Tothom creu que va ser un encert fer la lectura íntegra del Manifest en les dues 
llengües. D’altres anys es volia donar veu atots els casal per a que no es sentissin 
discriminats però alentia molt l’acte i no es seguia bé. 
 
Hem de buscar una fórmula per saber més o menys el nombre d’assistents i així 
reservar el nombre de sales. Pel proper any hauríem de veure de millorar el sistema 
d’entrades, potser posar un nombre mínim d’assistents per casal, distribuir entrades 
als casals..... 
 
La pel·lícula “El nou hotel exòtic Marigold 2” va agradar, però no era tan bona com la 
primera part. Però es valora positivament perquè com diu el senyor Moliner tracta un 
tema molt real, que toca a la gent gran avui dia. 
 
Divendres 2 va tenir lloc la caminada a l’ermita del Remei. Van participar diferents 
regidors a la lectura del manifest de la XVII Marxa de la Gent Gran del Baix 
Llobregat. 
 
Era la segona vegada que s’organitzava i van assistir un total de 34 persones. Hi ha 
certs trams al final amb dificultat, però es va fer amb un bon temps. 
 
L’esmorzar va ser ben valorat ( dos entrepans petits amb ampolla d’aigua ). Van 
sobrar uns quants i es van poder repartir. 
 
El dissabte 3 va tenir lloc al Centre Catòlic l’obra de teatre “Aquesta llana està molt 
aspra” de la companyia Breu Teatre Estratègic . Només van participar  65 persones i 
moltes eren de fóra, del grup de dones de l’Elisenda. 
Van ser dues obres de mig hora cadascuna, molt divertides. Es una llàstima que no 
s’aprofités aquest recurs. 
 
La valoració final de les activitats queda en un 8. Hem de pensar sobretot en que hi 
ha tot un esforç personal i econòmic que s’ha d’aprofitar al màxim. 
 
3. Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 
Es recorden les dates d’impartició del segon seminari de formació de Juntes: 18 de 
nombre al Casal d’Avis de Can Ros, el 25 de novembre al Casal d’Avis de Sant Roc i 
el 2 de desembre cloenda a la sala de plens de l’ajuntament. 
 
La Berna planteja en quins temes es volia treballar: petit repàs de la formació 
anterior, major participació  dels socis i captació de nous socis.  
 
Des d’aquest estiu que hi ha algunes juntes amb problemes de relació amb els seus 
associats i pot ser que hem de canviar els objectius. 
Sembla que tenim 8 repúbliques independents en comptes de 8 casals amb els 
mateixos plantejaments. 
 
El senyor Moliner comenta que ha d’haver una total transparència, les assemblees 
deuen servir per planificar tota la feina a fer i han de tenir penjats els estatuts en lloc 
visible. 
Cada junta ha de conèixer els seus estatuts i si la junta funciona, el casal funciona. 
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Es veu que hi ha majoria de dones participant a les activitats de  les entitats. S’ha 
d’enganxar als homes d’alguna manera. 
 
El senyor Primitivo diu que està molt bé fer captació de socis, però hi ha una 
desigualtat de condicions entre els mateixos casals .  
El senyor Àngel de Can Costa per exemple parla dels seus problemes d’espai. 
El senyor Juan de Can Ros diu que els seus socis no van fer ni cas quan els mossos 
van venir a prevenir dels furts que s’estaven produint. Allà ningú va deixar de jugar al 
domino. 
 
El senyor Moliner de l’Esplai Montserrat diu que ells van tenir problemes amb el ioga 
i es va solucionar tancant el bar i la sal de jugar a l’hora en que es fa l’activitat. 
Properament hi ha la xerrada dels Mossos i tots els socis que estiguin a l’Esplai 
hauran de participar, no podran jugar a les taules. 
 
La Berna recorda que l’ajuntament no està per mediar entre els problemes dels socis 
amb les juntes dels casals. Són temes a resoldre a la mateixa entitat. L’ajuntament 
és el propietari dels locals i vetlla per les instal·lacions i pel seu bon ús, però no té 
res a veure amb les activitats que realitzin els casals. 
 
4. Festa de Nadal    
 
El Concert de Nadal tindrà lloc el dissabte 12 de desembre a l’Ateneu a les 17.30h. 
El recital anirà a càrrec de la Coral Llessamí, que fins ara no havia participat. 
Fa uns temps que es proposa en dissabte perquè és més fàcil la participació dels 
avis.  
L’any passat l’alcalde va fer entrega de les felicitacions i de la planta de Nadal al 
mateix concert, ja que anys anteriors va haver d’anular a darrera hora visites a 
alguns casals i va crear malestar. 
 
Després de l’actuació es farà berenar a peu dret per a unes 150 persones. Les 
Juntes han d’animar a participar als seus socis. 
 
 
6. Torn obert de paraules 
 
- El senyor Moliner vol que consti en acta que l’Esplai Montserrat invita a tots els 
casals a visitar el seu pessebre. Es podrà visitar des del dia 10 de desembre i 
l’entrada  és totalment lliure. Es pot demanar fer visita per no trobar-se amb molta 
gent. 
La Berna recorda que hi ha intenció de crear compte de correu a cadascun dels 
casals i es podrà fer arribar també per aquesta via. 
 
- El senyor Primitivo del Consell de la Gent Gran parla del Carnaval i de que qui 
vulgui participar es pot apuntar. Les reunions es fan al Casal d’Avis del Turó. La 
disfressa ja està decidida i es comprarà fora. 
 
S’aixeca la sessió a les 11.38h. 
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