ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G.
DIA:16/10/2019 HORA: 11.00h
Assistents:
Elisabet Olmos
Manel Ros
Carme Parra
Agustí Villarroya
Carmen Sanchez
Beatriz Reina
Montserrat Rosell
Trini Martinez
Fina Milà
Lucely Navea
NataliaNavarro
Roser Lozano
Agustina Hidalgo
Roser Rojas
Ramon Zaballa
Francesc Sàez

AVV La Girada
AVV Molid’en Rovira
Fent Pinya
VEC
AVV Barceloneta
AVV Les Clotes
Fundació Amàlia Soler
Teatre Gran
AVV Poble Nou
Ricard Fortuny
El Pilar de Vuit
PSC
Casal Gent Gran Espirall
Junts x Vilafranca
President de la Comissió
Tècnic de la Regidoria.

Excusats
Dolors Roque
Maria Mata

Pastoral de la Salut
Casal Gent Gran Espirall

Ordre del dia:
1.- L’acta s’aprovarà a la propera reunió ja que no ha pogut ser enviada per
correu electrònic i no tothom l’ha rebut.
2.- Nadal Solidari 2019. Encara no hem pogut entregar els llistats pel tema del
bloqueig informàtic de l’Ajuntament. A la propera reunió s’entregaran. Enguany
no hem trobat un grup de persones voluntàries que hagin pogut fer l’obsequi
per fer les visites. Proposem fer una caixa de catànies per persona. S’accepta
la proposta.
3.- Un cop iniciada la nova legislatura, han estat aprovats pel ple, la composició
dels representants dels partits polítics a la comisssió. La resta de representats
de casals i entitats, han anat confirmant la seva continuïtat. Nomé shi ha el
canvi de la representant del barri de St. Julià, que será la Montserrat Querol
Planas. També cal escollir la representant de la comisssió al Consell de serveis
Socials, òrgan consultiu superior. En aquest cas es fa la proposta a la Sra.
Montserrat Rosell que accepta.

4.- Precs i preguntes:
Montserrat Querol: Exposa la dificultat del barri de fer les visites de la
campanya Nadal Solidari. Esperem els llistats i plantegem buscar més
voluntaries del barri.
Fina Milà: Proposa buscar voluntaries en el mateix barri, com ja fan
altres associacions.
Roser Lozano: També planteja les dificultats de fer les visites al seu
barri. Proposa ajudar-se entre barris.
Regidor: proposa esperar la propera reunió i comptar amb l’Oficina del
Voluntariat.
Agustí Villarroya: insisteix en la importància de fer trucada prèvia a la
persona a visitar per evitar els problemas de no obrir la porta.
Es proposa fer una altra reunió, properament per tal d’acabar de treballar
el tema dels llistats i la recerca de voluntariat per fer les visites de la
campanya Nadal Solidari. Serà el proper dimecres 30 d’octubre.
Fi reunió a les 11.45h.

