
 
 
Dia:   16/03/2015 
Hora: 10:00 h. 
Lloc: Sala de reunions de Can Comamala. 

 
ASSISTENTS:  

 
Regidora de Gent Gran: Sra. Cati Mestres i Guasch. 

 
Consell de la Gent Gran:  Sr. Primitivo Martínez Martínez  

 
Consell  Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat: la Sra. Mª Dolors 

Tomás Muñoz, la Sra. Isabel Escolano Mengual i el senyor Andrés Moliner  
 
Casal d’Avis Can Ros: Sr. Juan García Orozco i Valentín Sánchez Borja 
 
Associació de Gent Gran “ Esplai Montserrat” : Sr. Andrés  Moliner Viñals  

 
Asociación de Jubilados y Pensionistas “ El Turó”: Sra. Margarita Durán 
Capilla i Josefa González.  
 
Casal d’Avis Can Costa: Ángel González Grimaldo 

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

 
Associació de Gent Gran “ Esplai Sant Antoni”: Sra Elena Acullo Carreras i 

la Sra. Isabel Ragull 
 
Associació de Gent Gran “ La Guàrdia”: el senyor Juan Ruiz i Sra. Isabel 
González Ortega  
 
Associació Pensionistes i Jubilats del Centre Social Sant Roc: Sr. Manuel 

Luís Conde i Sra.  Amparo Poveda  
 
Regidoria de Gent Gran: Sra. Manuela de La Cruz Parrilla  i Sra. Berna Ginés 
Carreras 
 
 



Abans d’iniciar-se la sessió es reparteix la primera pàgina de l’acta anterior 
perquè hi havia una errada en el nombre d’assistents. Mancava el nom de Juan 
García Orozco del Casal de Can Ros. Es demana que es canviï  per la pàgina 
que van rebre amb l’ordre del dia i aquella s’estripi. 
 

S’inicia la sessió amb el següent ordre del dia: 
 
1. Informació Consell Consultiu de G.G.- Comissions de treball A I B per  
l’any 2015  

 
Assisteixen per informar de les dues comissions on s’està treballant els tres 
membres del Consell per Sant Vicenç, les senyores Mª Dolors, la senyora 
Isabel i el senyor Moliner.                       
 
A la reunió anterior es va entregar documentació per llegir i es reparteix nova 
informació sobre la feina que s’està duent a terme al Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat.  
 
Al Baix llobregat no existeixen pisos tutelats, però sí a Barcelona ciutat. 
Existeixen pisos rellogats amb d’altra gent.  
 
Els pisos tutelats són pisos amb tot una sèrie de serveis que són coordinats per 
una direcció. Les persones que hi viuen són totalment autònomes. 
 
Es cerca cridar l’atenció de la necessitat d’uns pisos socials de lloguer des 
d’aquí cap al Consell Consultiu del Baix Llobregat i d’allà a la Mesa del 
Parlament. 
 
El senyor Moliner torna a recordar que San Vicenç hauria de tenir quatre 
membres al Consell Consultiu. Demana que s’afegeixi un altre membre per 
poder treballar al 100% 
 
Un dels temes que van sorgir en una de les reunions eren les farmàcies 24h. 
La senyora Dolors es va interessar per si existien a Sant Vicenç. Hi ha 
registrades 5 farmàcies i en realitat existeixen 8. Hi ha dues farmàcies que 
obren 365 dies, la de Rambla Llobregat i la de la Carretera de Sant Boi, però no 
existeix cap farmàcia 24 hores. 
 
La regidora informa que la farmàcia 24 hores no és obligatoria tenir-la com a 
servei a la ciutat. Són les farmàcies qui decideixen. Es necessiten 4 
farmacèutics titolats i no hi ha cap d’elles que en vulgui ser 
 
A Sant Vicenç encara som privilegiats, perquè tenim servei d’urgències i 
farmàcia de guàrdia. N’hi ha d’altres ciutats amb més població que no disposen 
d’aquests serveis ( p. ex. Sant Andreu de la Barca ). 
 
El senyor Joan del Casal de la Vinyala comenta que la farmàcia de la Vinyala 
els va amenaçar una vegada de denunciar-los si no treien el cartell de farmàcia 
24 hores quan sí que existia. 
 
Un altre tema que surt es el de l’IRPF. Es critica que els jubilats hagin de pagar 
IRPF. Quan eren treballadors van pagar i ara també. S’ha de reivindicar que no 
se’ls descompti. 



 
El senyor Valentín de Can Ros diu que va reclamar el IRPF i després a 
Hisenda el van gravar. Va haver de decidir que li sortia millor. 
 
El senyor Moliner explica que el IRPF és solidari. A pensió més alta més 
descompte. No tothom paga IRPF. 
 
2. Subvencions 2015 
 
La Berna explica en quin punt de tramitació estan les subvencions de Gent 
Gran. Van passar per Junta de Govern el divendres anterior, 13 de març i estan 
per notificar-se a totes les entitats. Poden passar a recollir els impresos de 
sol·licitud, que són semblants als d’anys anteriors. 
 
Ara s’ha d’esperar que surtin publicades al BOP i a partir d’aquell dia hi tindran 
20 dies per presentar les sol·licituds. S’hauran de presentar directament a la 
Foneria. 
 
Els diferents responsables fan preguntes sobre els cursos que poden fer 
subvencionats. El Casal del Turó vol saber si poden fer risoteràpia 
subvencionada i el Casal de Can Costa sobre les mandales. 
 
El Casal de Can Ros no disposa d’ordinadors i hi ha gent interessada en fer 
cursos. La regidora explica que sempre se’ls hi ha ofert la oportunitat de fer-ho. 
Que demanin si estan interessats i s’adequarà l’espai com a d’altres casals s’ha 
fet. 
 
 
3. Activitats 26a Setmana Gent Gran 
 
Ja està molt avançada la programació, però queda saber les activitats que 
depenen dels casals. El senyor Moliner, de l’Esplai Montserrat, diu que 
endavant amb la caminada de la llera del riu i el senyor Primitivo, del Consell 
de la Gent Gran, demana col·laboració de tots els casals per a les inscripcions 
pel campionat de jocs de taula. A tots els casals es juga bastant però després 
no s’apunten. 
 
El cinema en comptes de ser dilluns serà dijous, per canvi de dia de festa dels 
Cinemes La Vailet. Encara no s’ha concretat la pel·lícula. 
 
Abans de final de mes ja es podrà passar per la Foneria a buscar els tiquets de 
venda de l’esmorzar, la paella i el cinema. Recolliran també els cartells 
específics que s’han fet de venda de tiquets i de la X Mostra de Menjars 
Entranyables. 
 
S’hauran de fer les liquidacions de la venda amb temps per poder repartir els 
tiquets sobrants. 
 
A partir dels tiquets surt el tema de que si les persones poden ser sòcies de 
més d’un casal. No sembla lògic ser socis de diferents casals perquè poden 
anar a d’altres a fer activitats. 
 



Es comenta que hi ha persones que són sòcies de més d’un casal per ajudar 
amb la quota més que per beneficiar-se dels seus serveis. 
 
La senyor Amparo comenta que han tingut baixes del seu casal i s’han anat a 
un altre pel problema que va haver en una excursió organitzada pel Consell de 
la Gent Gran. Van quedar a terra unes persones a qui se’ls havia assegurat la 
plaça i en el moment de pujar . El senyor Juan de Can Ros també es va trobar 
amb que havia anotat tot un grup i després no van poder anar. 
 
Es critica la forma en que es va actuar per part del Consell. Es podria fer 
repartiment de places entre tots els casals i si no s’omplen es reparteix amb la 
resta. 
 
El senyor Moliner fa la reflexió de que hem de fer pinya i no atacar. Es tracta de 
SUMAR i NO RESTAR. 
El senyor Juan del Casal de la Guàrdia fa una intervenció en aquest mateix 
sentit, hem de deixar els problemes del passat i encarar el futur fent pinya. 
 
4. Dinàmica de Casals i Esplais : Estatuts, adreces electròniques, horaris, 
activitats... 
 
En el contacte de la regidoria amb els Casals hem notat que a vegades no es 
coneixen els propis estatuts, que són la base pel bon funcionament de l’entitat.  
 
Qui pot ser soci, qui pot formar part de la Junta directiva, quants membres l’han 
de formar, quan s’ha de convocar eleccions... són informacions que estan 
recollides als estatuts i que s’han de seguir fil per randa. 
 
En aquests temps tothom fa ús de les noves tecnologies per comunicar-se. Es 
proposa als Casals que tinguin tots una adreça electrònica i comencin a 
acostumar-se a mirar-la i a contestar. Sembla bona idea, encara que diuen que 
els hi costarà acostumar-se. Només els dos esplais fan ús d’aquest recurs. 
 
Es passa llistat d’adreces i telèfons de contacte per comprovar dades i es 
demana els horaris que tenen cadascun d’ells. Cada casal explica per què 
tenen aquests horaris. No tothom té la mateixa disponibilitat.  
 
El tema d’horaris el decideix la Junta, l’Ajuntament no té res a dir, només vol 
tenir coneixement d’horaris perquè a vegades ens consulten i no sempre tenim 
coneixement. Si consideren que han de modificar els horaris seria qüestió de 
comunicar-ho a les persones sòcies, encara que seria millor fer partícep a 
tothom en assemblea.  
 
 
5. Altres temes d’interès 
 
XERRADES-  Fa temps ja s’havien fet xerrades als Casals i agradaven. Des 
d’OMIC i Policia ens proposen temes sobretot de seguretat ciutadana i consum, 
però els Casals poden decidir també segons el seu interès. 
 
Es decideix iniciar les xerrades al mes d’abril a l’Esplai Sant Antoni i al maig al 
Casal de la Guàrdia. La regidoria s’encarregarà de coordinar amb la policia i 
donar publicitat de la xerrada. 



 
 
6. Torn obert de paraules 
 
BAR- L’Elena de l’Esplai Sant Antoni consulta com fan la resta dels casals pel 
tema del bar. Se li explica que hi ha alguns que tenen servei de bar ( Can Ros i 
La Vinyala ) i d’altres com Sant Roc tenen màquina de cafè de vending que va 
portar l’Ajuntament. A Can Costa cada setmana s’encarrega una persona  del 
bar . 
 
EXCURSIONS- El senyor Angel de Can Costa defensa una mica la gestió del 
senyor Primitivo amb el tema de les excursions i els problemes que va haver-hi.  
El senyor Rufino, que en pau descansi, tenia una forma de portar el tema que 
potser no era massa correcte. El senyor Primitivo l’ajudava, però quan es va 
encarregar ell del tema no va seguir amb la mateixa dinàmica.  
 
Es convoca reunió pel proper dilluns 20 d’abril al mateix lloc a les 10 hores. 
 
S’aixeca la sessió a les 12.05 hores. 
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