ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G.
DIA: 22/05/2019 HORA: 11’10
Assistents:
Elisabet Olmos
Manel Ros
Carme Parra
Antonio Fernández
Montse Romagosa
Carmen Sanchez
Beatriz Reina
Maria Mata
Montserrat Rosell
Trini Martinez
Fina Milà
Raimon Gusi
Francesc Sàez

AVV La Girada
AVV Molid’en Rovira
Fent Pinya
Associació Jubilats CCOO
VEC
AVV Barceloneta
AVV Les Clotes
Casal Municipal Espirall
Fundació Amàlia Soler
Teatre Gran
AVV Poble Nou
President de la Comissió
Tècnic de la Regidoria.

Excusats
Roser Lozano
Natàlia Navarro
Joan Manel duque

PSC
El Pilar de Vuit
AEU

Ordre del dia:
1.- Aprovació acta anterior. S’aprova per assentiment.
2.- Setmana de la Gent Gran.
Com ja han vist pels programes, la pregonera d’enguany, és la Dra. Aurora
Rupérez, metgessa del centre Ricard Fortuny.
S’entrega la planilla d’horaris pels actes de la setmana.
Es reparteixen entrades dels actes als membres de la comissió.
3.- Avaluació Colònies per a la gent gran.
Les colònies d’enguany, s’han tornat a fer a Lloret de Mar, a l’hotel Flamingo.
La valoració ha estat molt positiva.
Han participat 36 usuaris, 32 dones i 4 homes. D’aquests 36, 9 eren casos
portats per Serveis Socials des de la regidoria de la gent gran. Els preus que
han pagat aquests usuaris han estat de 40, 80, 120 €. Hi ha hagut excepcions
que han pagat 10 i 20 € i altres que han pagat el cost de la sortida, que és de
145€, per superar amb escreig, el barem econòmic. Han vingut
d’acompanyants, 5 voluntàries de la Comissió.

4.- Precs i preguntes.
Antonio Fernández→ Planteja el problema de les llistes d’espera de
residència a Vilafranca. Diu que només un partit que es presenta a les
eleccions, porta al seu programa la reconversió de l’antic hospital en
residència.
Raimon Gusi→ per l’antic hospital, hi ha plantejat portar una part de la
universitat de Barcelona amb les especialitats de Filosofia i dret. Des de l’equip
de govern, hi ha preocupació per l’envellimentd e la población i caldrà actuar
d’una manera o altra.
Carme Parra→ li preocupa que les persones grans de Vilafranca hagin d’anar
a residències de la comarca.
Bea Reina→ es queixa de que estem donant sortida a carreres amb poca
sortida laboral, quan hi ha molts joves amb poc accés a formacions més
necessàries.
Fina Milà→ a la campanya Nadal Solidari, moltes persones grans expressen
no voler anar a una residència quen siguin depenents.
Raimon Gusi→ l’aposta pels Serveis d’ajut a domicili és clara i la llei de
dependencia també ajuda a l’hora de la permanencia als domicilis.
Montse Romagosa→ planteja que hem d’anar cap a un altre model d’atenció
familiar recolzada per un sistema públic d’atenció.

Sense cap més aportació, es tanca la sessió a les 12’00h..

