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ACTA DE REUNIO MENSUAL DE JUNTA DE CASALS I ESPLAIS D’AVIS 
DE SANT VICENÇ DELS HORTS 
 
Dia:  20/09/2016 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 
 
 

ASSOCIACIONS DE GENT GRAN DE SANT VICENÇ DELS HORTS  

 
 

  

CASAL/ESPLAI              ASSISTENTS A LA REUNIÓ       
 

20/09/2016 

 
REGIDORA DE GENT GRAN 
 
 

Paloma Tevar Poyato 
Berna Ginés Carreras 

Manoli de la Cruz 

 
CASAL D’AVIS CAN ROS 
 

 

Diego López Parra 

 
ASOCIACIÓN DE JUBILADOS Y PENSIONISTAS “EL 
TURÓ” 
 
  

Antonio Gallego Álvarez 
Carlos Chafer Castilla 
José García Ortega 

 
ASOCIACIÓN DE GENT GRAN CENTRO SOCIAL LA 
VINYALA 
 
 

Juan Coll López 
MARCELINO GONZALEZ NAVARRO 

 

 
ASS DE PENSIONISTES I JUBILATS DE SANT ROC 
 
 

Manuel Luis Conde Pérez 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI 
MONTSERRAT” 
 
 

Josep Casas 
 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN “ESPLAI SANT 
ANTONI” 
 
 

Elena Acullo Carreras 
 

 
ASSOCIACIÓ DE GENT GRAN DE “LA GUÀRDIA” 

 
 

Puri Marin Reina 
Rosa Sánchez Navarrete 

 
CASAL D’AVIS CAN COSTA 
 

Ángel González Grimaldos 
Francisco Robles Sánchez 
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CONSELL DE LA GENT GRAN  
 

 

    

Primitivo Martínez Martínez 
 
 

 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 
 
 

 

Andreu Moliner Viñals 
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 ORDRE DEL DIA 
 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 
Es aprovada acta anterior per no tenir cap esmena. 
 
Abans de començar amb l’ordre del dia,es fa presentació de la Cristina Boix, 
coordinadora d’Acció social de  la Fundació Pere Tarrés , que gestiona 
diferents serveis de gent gran. La seva empresa actualment imparteix els tallers 
de manualitats als casals d’avis de Sant Vicenç. 
 
Reparteix targeta de contacte i dossier d’activitats que porten a terme. Es posa 
a disposició dels casals en cas de que necessitin professionals a contractar . 
Agraeix l’atenció, s’acomiada i marxa. 
 
2. Consell Consultiu de la Gent Gran  

El senyor Moliner porta les novetats del Consell Consultiu. Llegeix el Manifest 
de la XVIII Marxa del Consell Comarcal del Baix Llobregat, que prèviament s’ha 
repartit a les persones presents. 
 
Una altre document repartit va ser el text presentat pel grup socialista i aprovat 
al Parlament de Catalunya també per tota la resta de partits. Es demana la 
redacció d’una Llei de Gent Gran , al igual que existeix d’altres col·lectius, com 
Joventut i Infància.. Està prevista que s’aprovi al primer semestre del 2017. 
 
Remarca que s’ha aconseguit després de quatre anys d’esforços i que encara 
que el Consell Comarcal és òrgan consultiu s’intenta aconseguir fites. 
El senyor Primitivo està d’acord, però demana que si després s’aplica el que es 
treballa. Moliner diu que fins ara no tenien res sobre aquesta llei, ara ja si podrà 
reclamar. 
 
Per últim parla de l’elecció del membre Consell Comarcal del Baix Llobregat 
com a representant delegat al Consell Nacional de Catalunya de la Gent Gran a 
la reunió extraordinària del 15 de setembre. Per 27 vots surt elegit el senyor 
Jesús Tejada, representant de Gavà, front a la senyora Càndida, representant 
de Sant Joan Despí, que rep 11 vots. 
 
 
3. Valoració ball Festa Major 
 
L’actuació del grup K’pritxo va estar força bé . 
Sobre el ball de Festa Major no hi ha més que una queixa, no hi havia servei de 
bar com sempre n’hi havia i es van haver d’anar a buscar fora les begudes. 
 
La regidora ja va prendre nota aquell mateix dia i per la propera festa major 
d’estiu demanarà que es posi a concurs també un bar per a la pista 
poliesportiva Francesc Macià. 
 
4. Dia Internacional de la Gent Gran  
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Las activitats s’iniciaran el dijous 29, amb el passi de la pel·lícula 7 diosas als 
Cinemes La Vailet a les 19h. Es una de les pel·lícules del Cicle de cinema 
solidari. 
 
Per la caminada del divendres 30 el senyor Moliner proposa fer un canvi 
perquè la pujada al Remei és dura per a moltes persones. Proposa fer un 
recorregut pel Pi Gros, que és més pla  
 
L’Elena de l’Esplai Sant Antoni diu que l’ermita del Remei és molt emblemàtica 
per a les persones. Té pendent, però participen persones acostumades a 
caminar, no ha de ser un problema. 
Indica que els divendres almenys al seu casal és un dia de compra per a 
moltes persones, que es podria pensar en un canvi de dia. 
 
A la proposta del senyor Casas de fer una caminada per Sant Roc, diuen que 
encara és pitjor que la caminada al Remei. 
 
Finalment es decideix seguir fent el mateix recorregut, perquè ja està a 
l’agenda publicat i el recorregut proposat seria molt curt. 
Per l’any vinent es podria fer la caminada al riu i així poder tenir més afluència 
de persones. 
 
Es parla que es pot portar mascotes i que es vagi amb calçat còmode, ja que 
l’any passat alguna dona anava amb talons. 
 
5. Inici de les activitats de la Gent Gran pel curs 2016-2017  
 

Com que els balls en línia han tingut tant d’èxit el departament proposa 
continuar ad ‘altres espais. S’obre el torn per decidir a quins casals s’impartirà. 
En principi Turó i Esplai Sant Antoni queden exclosos perquè és on es van fer 
abans d’estiu. 
 
El senyor Angel del Casal de Can Costa diu que ells estan disposats però no 
tenen espai; estan esperant que es facin modificacions des del departament de 
Participació. 
Després de fer consulta a tots els casals queda que s’impartirà al Casal de 
Sant Roc i repeteix Casal del Turó, perquè Esplai Montserrat i Casal d’Avis de 
la Vinyala ja tenen classes i el Casal de Can Ros declina de moment la 
proposta. 
 
Els balls són oberts a tots els casals, en principi participessin dues persones 
per a cada curs. Si quedessin places desertes s’anirà omplint amb més 
persones suplents. 
 
Es parlarà amb Joan Bocanegra per proposar horaris i es faran cartells de 
difusió. 
 
6. Altres temes d’interès 
 
1.Comissió bancs: La Berna ha demanat a Secretaria pel tema de demanar 
comissions més baixes a les entitats i la resposta és que es pot mirar amb les 



 - 5 - 

entitats financeres amb les que treballin. Quasi tots tenen o la Caixa o l’antiga 
Caixa de Penedès, avui Banc de Sabadell. 
 
El senyor Chàfer comenta que el Turó està tractant de cobrar les quotes per 
banc, però les comissions poden ser de fins a 8€ per rebut retornat. 
 
El senyor Casas diu que l’Esplai Montserrat va aconseguir que els cobressin a 
la Caixa només 1€ per rebut, però va ser per la bona voluntat del director. 
 
Se seguirà intentant però les entitats no tenen compromisos ferms, fluctuen 
segons la situació financera. 
 
2. L’excursió del Laberint d’Horta organitzada pel Consell de la Gent Gran està 
pendent. S’ha traslladat de data dues vegades perquè feia massa calor.  
 

El senyor Chàfer diu que fóra bo que el Consell organitzés reunió pels criteris 
de sortides anuals i així poder participar uns dels altres.  
 
3. Residència: El senyor Primitivo diu que tots van quedar sorpresos quan en 
reunió del 25 de juliol reunió amb l’alcaldessa, la regidora d’Urbanisme i 
Paloma  no s’havia tirat res endavant del projecte. El 29 de desembre amb 
l’alcalde , l’Oriol Junqueras, va haver un compromís a tres mesos de conèixer 
les places que serien públiques. 

No està d’acord en que la Generalitat no pugui fer res. Va consultar a la 
residència Sophos si hi havia novetats i la resposta va ser que ja no hi havia 
relacions amb l’ajuntament. 
 
Primitivo no coneix qui és el nou Conseller de la Generalitat però vol demanar 
reunió amb ell. L’Oriol es va comprometre i s’ha de complir. 
 
La regidora diu que no hi ha dades noves perquè hi ha hagut temps de 
vacances. Insisteix en que si hi ha un espai construït hi ha més facilitat de 
concessió. Si no s’ha contactat amb la directiva de la residència és només per 
que no hi ha novetats. 
 

Al PAM ( Pla Actuació Municipal 2016-19 )està recollida la construcció de la 
residència com un compromís per aquesta legislatura i s’està treballant sobre el 
tema. 
Proposa una nova reunió amb l’alcaldessa, la regidora d’Urbanisme i ella 
mateixa pel dia 24 d’octubre a la sala de plens a les 10h. 
 
El senyor Chàfer diu que s’ha de fer trobada amb la Generalitat perquè va 
condicionat a d’altres temes. Són ells qui decideixen, amb la bona voluntat no 
serveix. 
 
El senyor Casas de l’Esplai Montserrat diu que els darrers consistoris s’han 
omplert la boca amb la construcció de la residència a tots els programes 
electorals. Hi ha gent que ja ha traspassat i no ha vist la residència. Si es 
segueix així no la veuran tampoc les persones presents. 
 
En tot el Baix Llobregat no hi ha cap residència sense concertar. Es una 
llàstima que s’hagi de sortir fora de casa teva per disposar d’una plaça pública. 
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El senyor Primitivo sentència dient: “Hace más el que quiere , que el que 
puede”. Demana que es construeixi ja la residència amb places concertades o 
no. 
 
L’Elena demana qui paga la construcció de l’edifici. Se li explica que el sòl és 
de l’ajuntament i la construcció de l’edifici surt a licitació ( contractació ) 
 
El senyor Chàfer diu que hi ha dues possibilitats: 1) oferta pública amb uns 
criteris X, es construeix a uns anys  
2) Residència com a cooperativa. Es una proposta que va fer un alcalde 
anterior, Muñiz. En alguns llocs d’Espanya s’ha fet. 
 

 
S’aixeca la sessió a les 11.45 hores. 
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