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Dia:   25/06/2015 
u 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 
 
 
ASSISTENTS:  

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

 
Casal d’Avis Can Ros: Juan Garcia Orozco, Andres Prieto Barragan 
*-*--++ 
 
Casal d’Avis Can Costa: Angel Gonzalez Grimaldos 

 
Asociación de “ Gent Gran” Centro Social La Vinyala: Juan Coll López , 

Maria Carmen Olivella   
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Elena Acullo Carreras, 
Isabel Ragull i Soler, Gerard Sánchez Espinosa 
 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”:  Isabel Gonzalez Ortega, Rosario 

Martin Mateo, Juan Ruíz Ortíz 
 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Manuel Luis 
Conde Pérez 
 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla  i Sra. Berna Ginés 

Carreras 
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 ORDRE DEL DIA 

 
1. Presentació de la nova regidora de Gent Gran 
 
2. Festa Major d’Estiu 
 
3. Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 
 
4. Altres temes d’interès 
 
5. Torn obert de paraules 

 
 
 
 
 
1. Presentació de la nova regidora de Gent Gran 

 
La Manuela de la Cruz fa presentació de la nova regidora  de Gent Gran, 
Paloma Tevar. A més d’aquesta regidoria portarà les regidories d’Esports i de 
Joventut i Infància. 
 
Fa només un dies que van entrar al càrrec, hi ha hagut actes als que no ha 
pogut assistir, entre ells algunes de les cloendes de manualitats dels casals.  
 
La senyora Carme Olivella del Casal de la Vinyala es mostra molt emprenyada 
per aquest fet, sempre havia anat la regidora al Casal i aquest any no va venir 
ningú. 
Aquell dia finalment cap de les treballadores va poder participar de la cloenda 
per motius personals. A la professora  Bibiana se li havia comentat el fet de que 
encara la regidora no havia vingut a presentar-se al despatx, la coneixíem per 
les fotos del web. 
 
Demanen disculpen de nou totes 3 per aquest motiu. Hi havia també la 
clausura política del curs del Consell Consultiu de la Gent Gran del Consell 
Comarcal i vam haver de disculpar a la regidora perquè encara no havia 
conegut als representants de Sant Vicenç i no coneixia la tasca que es 
realitzava. 
 
2. Festa Major d’Estiu 

 
Per la Festa Major d’Estiu la regidoria participa amb un ball per a gent gran. 
Serà el dissabte 25 de juliol a la Pista Poliesportiva Municipal Francesc Macià a 
les 20h. 
 
La formació musical serà el Duet Salsabor, que ja havia ofert concert al 
Carnestoltes d’aquest any i va agradar. 
 
Es recorda que com sempre quan es fa el ball de Festa Major aquell diumenge 
no hi haurà ball als casals. Que s’avisi als taulers d’anunci dels casals de Can 
Ros i La Vinyala. 
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Potser que la regidora tingui algun altre acte en aquella mateixa banda horària, 
però farà tots els possibles per ser-hi. 
 
3. Formació de Juntes de Casals i Esplais de la Gent Gran 
 
Aquest any està previst fer de nou el seminari sobre formació de Juntes, que 
l’any passat va tenir bona acceptació. Es va demanar aquest recurs a la 
Diputació i es va acceptar. 
 
La Berna té pendent fer reunió al juliol amb la Diputació de Barcelona per 
concretar formador i dates  
 
4. Altres temes d’interès 

 
- Està previst que al mes de setembre comenci un nou taller de la memòria 
impartit de nou per la Creu Roja. S’encarrega de la difusió del taller el senyor 
Primitivo.  
 
Haurien de ser noves persones, dues de cada casal, en principi. 
 
5. Torn obert de paraules 

 
El senyor Primitivo del Consell de la Gent Gran mostra la seva disconformitat 
amb que el projecte de la residència encara estigui sense enllestir. S’ha 
avançat bastant en aquesta legislatura però no ha estat suficient.  
Hem de seguir insistint amb la Generalitat, ja que estem pendent només de que 
estigui als pressupostos de la Generalitat. 
 
 
S’aixeca la sessió a les 11.15 hores. 
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