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ACTA DE REUNIO MENSUAL DE JUNTA DE CASALS I ESPLAIS D’AVIS 
DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

 
Dia:  24/05/2016 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 
 
 
ASSISTENTS:  

 
 
Regidora de Gent Gran: Sra. Paloma Tevar Poyato 
 
Consell de la Gent Gran:  Sr. Primitivo Martínez Martínez  

 
Consell  Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat: Senyores Mª Dolors 
Tomás Muñoz i Isabel Escolano Mengual,  i el sr. Andreu Moliner  
 
Casal d’Avis Can Ros: Sr. Diego López Parra 

 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” :  

 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Srs. José Garcia i 

Carlos Chafer 
 
Casal d’Avis Can Costa: Sr. Francisco Robles Sanchez 
 
Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala: Sr. Juan Coll 
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Sra. Elena Acullo 
 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: Sra. Patrocinio Moreno 
 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Sr. Manuel 
Luís Conde Pérez 
 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Berna Ginés Carreras 

 
 



 - 2 - 

 ORDRE DEL DIA 

 
1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 

 
2. Resolucions Consell Consultiu GG del Baix Llobregat 

 
3. Cloenda manualitats i gimnàstica 

 
4.  Activitat piscina La Blava 

 
5. Subvencions 2016 

 
6. Valoració 27a Setmana de la Gent Gran 

 
7. Altres temes d’interès 

 
8. Torn obert de paraules 

 
 

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior 
 

 La Berna demana disculpes per no haver enviat l’acta del mes d’abril. Encara 
que amb ajut la Setmana de la Gent Gran ha centrat tot els esforços. Per la 
propera reunió itnentarà que arribi junt amb la convocatòria. 

2. Resolucions del Consell Comarcal del Baix Llobregat. Presenten les 

resolucions  els membres del Consell, senyor Moliner, senyores Tomás i 

Escolano. S’han presentat a la Mesa del Parlament de Catalunya, per a la seva 

aprovació i execució. Es parla principalment d edos temes interessants: les 

farmàcies i la integració tarifària del transport metropolità. 

La comissió de les farmàcies demana que posin preu a les capses. Es busca 

un sistema de Servei 24 hores, sense haver de trucar a la Policia Municipal  

Es farà proposta a l’Ajuntament per revisió IBI i que Sant Vicenç entri en la 

zona tarifària 1 o per a que només es pagui una zona per arribar a pocs km., 

com són Sant Feliu i Sant Boi.  

Amb una zona es poden fer més de 30 km. pagant 0,99€ trajecte metre es 

paguen dues zones per recórrer només quatre km. ( trajecte Sant Vicenç-Sant 

Boi ) al no estar a dintre de la primera corona. 

La gent a vegades s’arrisca a multes de 100€ per no pagar tant.  

Si no es té encara la integració tarifària és perquè suposa un acord polític 

entrar a la zona 1. Formar part suposaria pujar l’IBI.  
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3. Cloenda Manualitats i Gimnàstica. Encara que va haver canvi d’empresa ( 

Pere Tarrès actualment ), es mantenen dues de les professionals. A Sant 

Antoni no ha pogut ser per incompatibilitat de feines de la monitora. 

Les cloendes es fan del 13 al 17 de juny i és previst que la regidora desitgi bon 

estiu a totes les participants. Normalment fan berenars i porten les manualitat 

fetes durant l’any.  

Clausura Gimnàstica, Aquest any es fa a l’espai lúdic de Carme Llinàs,al barri 

de la Vinyala, al costat de la parada de ferrocarrils de Sant Vicenç. 

La sessió serà de 10 a 11.15h i després hi haurà un esmorzar saludable.Es 

prega fer inscripcions per poder ajustar el catering 

Totes les activitats començaran de nou a inicis d’octubre.  

Altres temes d’interès: Reducció despeses bancàries. El Sr. Chàfer ha de 

marxar i fa intervenció . En reunió mantinguda entre casals el dimarts anterior 

s’acordà demanar que intervingués l’Ajuntament en que hi hagi acord per a 

reduir les despeses i comissions bancàries als Casals. Sense que sigui 

obligació per a tothom 

4.-Activitat aquàtica a la piscina “La Blava”. Serà el proper 22 de juny de 10 a 

12 hores, la entrada serà gratuïta per a totes les persones jubilades. Millor 

inscriure’s als casals. 

Es va demanar fa setmanes el cartell informatiu però encara no està dissenyat. En 

quant estigui fet es farà arribar a tots els casals. 

El monitor del CEM dirigirà una classe d’estiraments a gespa i una altra a aigua. 

8.-Xerrada Creu Roja. La propera xerrada serà “La cura de la pell” al Casal d’Avi 

de Can Ros el dia 20 de juny a les 16 hores. Es demana com sempre difusió. 

Han d’arribar els cartells informatius. 

9.-Subvencions 2016. Berna informa de que aquest any nous formularis, s’estan 

ocupant per fer-los més fàcils. Primitivo demana que si surt algun extra, que es 

pugui afegir. Això no pot ser, perquè es reparteix el pressupost que hi hagi 

entre tots. 

Es diu que sempre sobren diners però el que sobra és perquè no es justifiquen 

tots els diners que es demana. La Berna demana que sempre sobrepassi la 

justificació la quantitat demanada per així cobrar el 100% 

Aquest any hi ha 35.000€ per a repartir, l’any passat van ser 32.000€. Al haver 

finalitzat la Llei de Barris de La Guàrdia ens hem hagut de fer càrrec de la 

gimnàstica que es feia per a la gent gran i s’haurà de restar del total a repartir. 

Surt per uns 200€ al mes. Al final de juliol ja estaran abonades al compte de 

cada Casal. Es necessiten 20 dies d’exposició abans de concedir-les. El Casal 
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Sant Roc comenta que s’ha d’encarregar ell de les despeses amb el seu 

compte. La Berna li comenta que comentarà si és possible avançar bestreta 

però ho veu difícil, perquè es concedeixen totes a la vegada. 

Es farà reunió de subvencions el dimecres 1 a la Foneria a les 10 del matí per 

explicar una mica els canvis de formularis, encara que es podrà sol·licitar els 

mateixos conceptes. 

10.- Valoració 27a. Setmana Gent Gran. En general tot ha anat bé, excepte 

els canvis de darrera hora per previsions de pluges, tant a l’acte inaugural com 

a la gimnàstica del camp de futbol Va haver una mica de confusió. 

El senyor Moliner veu molt positiu el fet d’organitzar els jocs de taula i petanca 

a un casal com el del Sant Roc. Així es potencia i fomenten tots els Casals 

menys coneguts per estar més lluny. Hi havia gent que no havia anat mai 

Es va fer una despesa extra posant un autocar per facilitar el poder pujar i 

baixar al matí als balls de saló i es va comunicar que calia inscripció als Casals, 

però ningú, excepte els socis de Sant Antoni van fer ús.  

Des del departament es valora negativament aquesta despesa. Als balls de 

saló no van participar més que persones que assajaven els balls de diumenge. 

Va ser un luxe tenir al Juan Bocanegra dues hores dedicades només a elles pe 

perfeccionar-se- 

“Palmeres en la nieve” va ser tot un éxit, les dues sales plenes. 

Als tiquets s’hauria de posar NOMÈS JUBILATS I/O PENSIONISTES. Aquest 

any es va veure gent que tenia entrada i no complien amb el requisit. Qualsevol 

pot comprar tiquet sense ser soci però ha de complir requisit. 

L’Elena de Sant Antoni demana malla protectora per posar a la banda de la via. 

Toca el sol i no s’hi pot estar. El dia de l’esmorzar hi havia espai a l’altra banda 

però la gent no es va voler moure.  

L’assegurança dels voluntaris és fins a 75 anys. Hem d’anar en compte per 

propers anys. La participació de la gent del Rebost a la paella va estar bé. 

11.- Primitivo para de l’excursió al Laberint d’Horta i Port Vell. El dia de la 

reunió de subvencions s’ha de donar resposta. Ell marxarà fora i vol enllestir el 

tema aviat. 

Sortides medi ambient. La Berna reparteix uns DinaA3 on apareixen visites 

programades per a diferents col·lectius, entre ells el de gent gran. Si volen es 

poden demanar i durant la setmana el transport seria gratuït. 

Queda pendent mirar si es podria dinar a prop i després tornar amb l’autocar  



 - 5 - 

Grup whatsapp. La Berna va crear el grup de whatsapp per urgència, quan 

divendres tarda s’anul·la xerrada de Creu roja prevista al Casal de la Guàrdia. 

Al grup estan els telèfons principals que tenen whats però es poden afegir 

d’altres. 

Creu que es molt útil per donar informacions importants i per recordar activitats 

. Convida a tothom a participar d’ell per difondre les seves activitats. Així 

s’obren els casals a la resta de socis d’altres. 

 

Es tanca la sessió sense definir la propera trobada abans de l’estiu. 
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