
ACTA DE LA  REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G. 
 

DIA:31/10/2019   HORA: 11.00h 

Assistents: 

Dolors Roque   Pastoral de la Salut 
Elisabet Olmos   AVV La Girada 
Manel Ros    AVV Molid’en Rovira 
Agustí Villarroya   VEC 
Carmen Sanchez    AVV Barceloneta 
Beatriz Reina   AVV Les Clotes 
Montserrat Rosell   Fundació Amàlia Soler 
Fina Milà    AVV Poble Nou 
NataliaNavarro   El Pilar de Vuit 
Montserrat Quer   AVV Sant Julià 
Joan Manel Duque   AEU 
Antonio Fernandez   CCOO 
Clara Sant    CUP 
Rosa Mª Fuentes   ERC 
Dolors Gonzalez   Casal Gent Gran Generalitat 
Roser Rojas    Junts x Vilafranca 
Ramon Zaballa   President de la Comissió 
Francesc Sàez   Tècnic de la Regidoria. 
 
 
Excusats 
 
Roser Lozano   PSC 
Trini Martinez   Teatre Gran 
 
Ordre del dia: 
 
1.- S’aproven les dues actes del dia 22/05 i del dia 16/10. 
 
2.- Nadal Solidari 2019. L’AVV de Sant Julià exposa que enguany no poden 
assumir el repartiment dels obsequis de la campanya per diverses raons que 
exposa. Tot i així, col.laboraran amb el que puguin i amb el voluntariat que 
trobem. Com a alternativa , la comissió acorda buscar voluntariat a l’Oficina del 
Voluntariat, el banc del temps i també s’informa de l’oferta de l’església del 
últims dies, que ofereix 200 hores de voluntariat. 
Es planteja que les persones sense sostre puguin ser ateses per la campanya. 
El regidor explica que normalment aquests, están empadronats al centre 
Abraham de Càritas però que la majoria no tenen l’edat de la campanya.  
 
S’entreguen els llistats dels barris. El centre i el P.Nou, s’entregaran 
properament.  
 



 
 
3.- Precs i preguntes: 

 
Bea Reina: Pregunta per la sala d’activitats dels pisos de la 
FAS(Fundació Amàlia Soler) del c/ Migdia i proposa fer activitats pels 
residents. Ella s’ha proposat per fer de voluntària i la FAS li ha dit que ho 
faran ells. 
  
Montserrat Rosell: com a patrona d ela FAS, diu que en les sales 
respectives dels dos blocs de pisos ja s’hi fa alguna aqctivitat. 
 
Regidor: proposa esperar la propera reunió i comptar amb l’Oficina del 
Voluntariat. 
 
Agustí Villarroya: també proposa que es programin més activitats en 
aquests espais. 
 
J.Antonio Fernandez: planteja els usos que es donaran als espais del 
centre cívic de l’Espirall de la Pl. Dr. Bonet, on abans hi havia l’AVV de 
l’Espirall i el centre Obert Municipal.  
 
Clara Sant: proposa que contactem amb la Nau, espai juvenil de l’antic 
mercat de la Pelegrina, perquè ens ajudin a fer la campanya del Nadal.  
 
Elisabet Olmos: proposa que s’aprofitin els contactes amb l’IES la 
Girada, perquè també ens ajudin a fer la campanya.  
 
Agustí Villarroya: recorda la demanad que ja es va fer en una altra 
reunió, de tornar a fer un catàleg dels serveis que s’ofereixen des de 
gent gran. També proposa fer un estudi de necessitats i de la situación 
de la gent gran a Vilafranca.  
 
J.Antonio Fernandez: demana quin és el pressupost destinat a la gent 
gran. El Sr. Regidor respon. També pregunta pel límit d’ingressos que hi 
ha establert per tal de poder accedir als descomptes d’IBI, rebut d 
el’aigua i taxa de la brossa. Se li respon que la quantia, aproximadamnet 
és d’uns 700€ persona sola. 
 
Manel Ros: pregunta pel parking del Ricard Fortuny. 
 
 
 
 
Fi reunió a les 12.08h.  


