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

 

 
EXCUSA PRESÈNCIA A MEITAT DE REUNIO LA REGIDORA, PALOMA 
TEVAR,  PER INDISPOSICIÓ

 
REGIDORIA DE GENT GRAN 
 
 

 
Berna Ginés Carreras 

Manoli de la Cruz 

 
CASAL D’AVIS CAN ROS 
 

 

_____________ 

 
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 
 
 

 
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 
Patro Moreno Rodriguez 

 
CASAL D’AVIS CAN COSTA 
 

 

EXCUSAT 

 
CONSELL DE LA GENT GRAN  
 

 

    

Primitivo Martínez Martínez 
 
 

 
CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 
 
 

 

Andreu Moliner Viñals 
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 ORDRE DEL DIA 
 
 

Abans de començar reunió la Berna demana si hi ha cap esmena a l’acta 
anterior. Tothom l’ha rebuda però no se l’han revisat. 
L’Elena diu que potser es millor tornar al sistema anterior de rebre-la per escrit 
físicament. 

 
L’Andreu Moliner diu que un acta és un esborrany del què es discuteix 

en un reunió i desprès s’aprova. 
 

El senyor Lluís de Sant Roc està bastant alterat perquè demana 

permís per fer la Castanyada i li diuen que el seu Casal no té permís 

d’apertura...Volia parlar amb la regidora però encara no ha arribat. 
 
1. Valoració Dia Internacional de la Gent Gran 

 

CINEMA: El senyor Moliner comença dient que era molt bona  
Aquesta pel·lícula forma part del cicle de cinema que es projecta a la 

quinzena del Solidaritat “Teresa Losada“.  

 

CAMINADA: Poca participació, gràcies al gran gruix del grup del casal 
d’avis de La Guàrdia ( quasi 20 persones ). 

Per l’any que ve es mirarà de fer-la per la llera del riu. Hem d’evitar 

dificultats per a aconseguir més participació. 

 
TEATRE:  Poca participació ( quasi nul·la ), unes 30 persones. Es va 

fer en dissabte perquè era el Dia Internacional.  

 

Sant Vicenç és un poble “singular” segons el senyor Casas, que com 

moltes de les persones assistents han estat a diferents associacions 
de tot tipus. 

 

Fora del punt, però important el senyor Lluí de Sant Roc, vol plegar 

ja, no té recolzament de ningú. El Casal diuen que no té Llicencia. El 
1 de gener porta la clau del Casal a l’Ajuntament i que s’ho facin. 

 

La regidora finalment fa trucada dient que no ve..., li han fet fan 

proves i no es troba be. 
 
 
2. Seguiment de les activitats del curs 2016-17 

 

Els balls en línia es fan quasi exclusivament per les persones 
associades del Turó i Sant Roc, perquè no hi assisteixen persones 

dels altres Casals. 

 

La resta d’activitats van començar sense problemes. Només amb la 

Guàrdia va haver un malentès perquè són ells qui contracten 
directament la gimnàstica i van començar una setmana més tard. 
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3. Exposició de Manualitats 
 

Abans es feia exposició al Dia internacional de la Gent Gran. Es 
pregunta si es vol tornar a fer, és una setmana d’exposició.  

Primitivo proposa fer-la a la Setmana de la Gent Gran. Tothom està 

d’acord. 

Això vol dir que totes les manualitats que es facin al Casal haurien de 

presentar-se a l’exposició. Avisarem del fet a les talleristes. 
 
4. Concert de Nadal  

Serà el 10/12 a les 17:30 a l’Ateneu familiar. Vindrà la coral “¾ de 

10”del Centre Catòlic. Era l’antiga Coral Jove. 

Hi haurà berenar, canapés i dolços. Sobretot es demana més 

participació per part dels casals. Esplai Sant Antoni diu que fan 
sortida prenadal. 

Es demana que es delegui algú per recollir la felicitació de Nadal i la 

planta.  

 
Mitja hora més tard hi ha un concert a la Vicentina de la Casa de 

Andalucía, sobretot que no hi hagi confusió. 
 
 
5. Altres temes d’interès 

Andreu  Moliner, proposa xerrada als Casals amb Vicky Castellanos, 

responsable del Consell Comarcal del Baix Llobregat de la Gent Gran. 

I demana fer activitats conjuntes dels Casals. Ell ha fet roda amb la 

castanyada però no ha trobat resposta. 
Berna diu que és impossible tenir a tots els casal a un mateix espai. 

Ja és difícil per fer una paella !! No tenim espais prou grans a Sant 

Vicenç de moment. 

El senyor Chafer diu que les festes són per celebrar cadascú als seus 

centres. 
 

Informàtica (ordinadors). El Turó va sol·licitar ajuda tècnica per a que 

funcionin els ordinadors, que els posin apunt. Han fet una instància a 

l’Ajuntament per a sol·licitar serveis i els hi ha dit que necessiten un 
Certificat Digital de la Fábrica de Moneda y Timbre per a fer la 

sol·licitud a través del ordinador ¿?¿? 

 

La Berna pensa que serà per fer més fàcil registrar tantes instàncies i 
no perdre el seu temps allà. Però demanarà sobre el tema. 

 

Primitivo diu que  si es convoquen reunions i la gent no va, què es vol 

fer conjuntament ?? Es queixa de que convoca als presidents dels 

casals i no assisteixen. 
 

Vacunacions per a la grip: Tothom al CAP i si no s’hi pot anar que ho 

diguin i aniran a casa seva. Envia mail. 
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Nou projecte: curtmetratge intergeneracional: Pel procés participatiu 

de Sant Josep s’ha demanat un ajut a la Diputació per a fer un 

audiovisual i ja es té contractada una empresa. 
 

Hi haurà castings per a 10-20 persones. Per als joves serà el dia 16 

de novembre, a la gent gran ja ho diran, probablement la setmana 

següent. El lloc és el Centre Cívic Sant Josep. 

 
 
S’aixeca la sessió a les 11.40 hores. 
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