ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G.
DIA: 6/02/2019

HORA: 11’00

Assistents:
Elisabet Olmos
Manel Ros
Dolors Roque
Josep Mª Tutusaus
Natàlia Navarro
Carme Parra
Antonio Fernández
Agustí Villarroya
Carmen Sanchez
Beatriz Reina
Maria Mata
Rosa Mª Fuentes
Dolors Gonzalez
Agustina Hidalgo
Montserrat Rosell
Trini Martinez
Raimon Gusi
Francesc Sàez

AVV La Girada
AVV Molid’en Rovira
Pastoral de la salut
AVV Poble Nou
El Pilar de Vuit
Fent pinya
Associació Jubilats CCOO
VEC
AVV Barceloneta
AVV Les Clotes
Casal Municipal Espirall
ERC
Casal Generalitat
“
“
Fundació Amàlia Soler
Teatre Gran
President de la Comissió
Tècnic de la Regidoria.

Excusats
Roser Lozano
Josep Miret
Ton Feliu

PSC
Casal Municipal Tivoli
AVV Centre

Ordre del dia:
1.- Aprovació acta anterior. S’aprova per assentiment.
2.- Presentació nous membres de la comissió.
S’incorpora la Sra. Dolors González, del Casal de la Generalitat en substitució
de la Sra. Eulàlia Montané.
3.- Avaluació Campanya Nadal Solidari 2018
Els obsequis, enguany, han arribat amb prou temps per fer-ne el repartiment.
Hi ha una demanda col.lectiva de fer arribar la informació dels SSSS tant a le s
persones grans, com a les AVV i Casals. Es proposa fer arribar díptics verds a
les AVV i fer algun reportatge televisiu recordant els Serveis d’ajut a domicili.
Caldrà prepara-lo, tot i així, a l’estar en campanya electoral, no es podría
emetre fins el mes de juny. Es demana perquè als llistats entregats, no hi ha

prou info dels usuaris (telèfon, etc). Són les dades que té el padró i per tant, no
en tenim cap més.
4.- Colònies 2019.
Enguany la licitació l’ha guanyat SOM Viatges de Vilafranca. Les colònies es
faran del 6 al 10 de maig al hotel Flamingo de Lloret de Mar. Les inscripcions
serán del 15 al 26 d’abril. Les persones de la comissió interessades en
participar com a voluntàries, cal que truquin o enviin un correu al Francesc.

6.- Setmana Gent Gran 2019.
Es planteja el pre-programa de la setmana. Es demanen noms per fer de
pregonera o pregoner: Eloi Miralles, Dr. Forés, Aurora Rupérez…..
Es proposa de fer una xerrada d’explicació de les Hipoteques inverses i del
Testament Vital, un matí de la semana.
5.- Precs i preguntes.
• Campanya “Tracta’m bé”, adreçada a sensibilitzar la població de fer un
bon tracte a les persones grans, en tots els sentits (econòmic, social,
familiar, etc). S’explica i es mostren els cartells que seran distribuïts pels
comerços de la Vila. També s’aprofita la campanya per detectar
situacions de risc.
• S’informa de l’entrega de Claus dels pisos del c/ MIgdia, dela Fundació
Amàlia Soler. La Bea Reina, comenta el preu elevat que tenen els pisos,
tot i així, en el preu hi entra l’aigua, la llum, calefacció, la Comunitat,
assegurances, etc.
• Es torna a parlar del parc d’habitatges socials de l’Ajuntament. L’Agustí
Villarroya planteja la possibilitats d’augments del 20% a 1/3 dels pisos
per a gent gran. L’Antonio Fernández, demana si li podem facilitar un
llistat dels pisos socials per a gent gran.
• Enguany, només hi ha dos centenaris empadronats. Una ja està
ingressada a residència fora de Vilafranca, per tant no s’hi hi anirà, i
l’altre no és fins el mes d’octubre.

Sense cap més aportació, es tanca la sessió a les 12’25.

