ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G.
DIA:22/02/2020 HORA: 11.00h
Assistents:
Carmen Sanchez
Beatriz Reina
Roser Rojas
Luceli Navea
Manel Ros
Elisabet Olmos
Josep Mª Curto
Montserrat Rosell
Antonio Fernandez
Rosa Mª Fuentes
Ramon Zaballa
Francesc Sàez

AVV Barceloneta
AVV Les Clotes
Junts x Vilafranca
Ricard Fortuny
AVV Moli d’en Rovira
AVV La Girada
AVV Centre
Fundació Amàlia Soler
CCOO
ERC
President de la Comissió
Tècnic de la Regidoria.

Excusats
Agustí Villarroya
NataliaNavarro
Dolors Gonzalez
Fina Milà
Montserrat Quer

VEC
El Pilar de Vuit
Casal Gent Gran Generalitat
AVV Poble Nou
AVV Sant Julià

Ordre del dia:
1.- S’aprova l’acta del dia 31/10/2019 amb diverses rectificacions.
S’incoproren nous membres a la comissió: Jacinta Piñol pel grup polític de
Ciutadans, La Mecedes Resino pel Casal Municipal de l’Espirall i la Josefina
Porta per la Pastoral de la Salut.
El Sr. Regidor planteja que presenta la reunió però tot seguit marxarà doncs li
ha sortit una reunió a última hora amb representanst de la Generalitat.
S’aprofita per reclamar, abans no marxi, tot un seguit de demandes i queixes, la
majoria d’elles sobre movilitat, seguretat vial, arranjament de voreres, etc.
A. Fernandez: Demana de com queda el projecte Obrint Camins. El regidor
contesta que es van detectar un total d’unes 16 persones amb perfil de soledat
no volguda i que 8 persones van participar del nou espai de trovada al centre
cívic d el’Espirall. Ara, s’està redirigint el projecte cap a una ampliació a tota la
comarca juntament amb el Consell Comarcal i l’entitat Amics de la Gent Gran.
També planteja el tema del mal estat de les voreres i de la manca de servei de
bus els diumenges que aniria molt bé per a les persones grans.

Reclama la demanda d’informació del pressupost per a la gent gran 2020.
Mercedes Resino: planteja el tema de voreres del c/ Mn. Coy i el tema de
l’Ascensor al seu bloc.
Mª Rosa Fuentes: planteja la vorera d’anar cap a la Fassina i vorera ctra.
Tarragona, cantó de l’Aldi, tota aixecada. Dificultats de pas amb cadires de
rodes a la Zona Esportiva.
Agustí Villarroya: el tema del bus i les plataformes d’accessibilitat que no n’hi
ha a tot arreu.
Roser Lozano: demana més espais per a la gent gran i que els bancs de la
Girada, siguin més alts ja que son massa baixos i costa aixecar-se.
Bea Reina: Bancs de pedra llarga a les Clotes que han estat retirats i
substituïts per bancs individuals que no s’hi asseu ningú. Quota reduïda del
Complex Aquàtic massa altes.
Carme Parra: planteja la excesiva retirada de bancs de la Pl. Assumpció
Domènech.
Elisabet Olmos: han trety bans per posar pèrgoles.
Des de la comissió, es planteja fer una reunió monográfica, sobre tota aquesta
temàtica.
2.- Avaluació Nadal Solidari 2019.
Es proposa que el regal vagi embolicat com cada any i amb l’etiqueta de
l’Ajuntament, ja que enguany no hi anava.
Membres que viuen a St. Julià pregunten com ha anat el repartiment: la
resposta és que amb dos voluntaris de l’oficina del voluntariat, s’ha fet molt bé
la feina.
Les Clotes manifesta que el resultat del seu repartiment ha ant francament bé.
No s’han trobat casos amb massa problemática.
La Girada comenta que ha anat molt bé el repartiment i les visites.
S’informa que per aquest any, des del grup d’artesania del casal del Tívoli, ja
s’han començat a fer els obsequis aquest mes de febrero.

3.- Colònies 2020.
Es proposa fer més publicitat de cara a que més persones se n’assebentin de
la convocatoria. Es portaran cartells a les AAVV.
Es planteja que es prioritzin nous ususaris i que d’altres no repeteixin tant.
S’informa de com es donen les places: els serveis socials i altres serveis
socials del municipi, proposen en primera instancia , casos que realment
necessitin aquest espai de lleure protegit i després les places sobrants es
donen segons el nivel de renda. Aquests dos últims anys, no s’han arribat a
cobrir totes les places, ja que moltes persones que s’apunten, per diversos
motius, declinen participar a última hora i no hi havia llista d’espera per suplirles.

S’informa que les persones que vulguin participar com a voluntàries a les
colònies , han d’avisar al Francesc. Si en són més de cinc, es farà un sorteig.
4.- Setmana de la Gent Gran 2020.
Es presenten 4 propostes d’imatge del díptic de la semana. Se n’escull una per
votació.
Es presenta el pre-programa de la semana. Es demanen noms per fer el pregó.
No en surt cap en el moment però ja aniran sortint. S’accepta el preprograma
amb les activitats semblants a l’any passat on s’hi afageix: una jornada
mantinal sobre voluntariat senior i una xerrada a l’AVV de la Barceloneta sobre
Envelliment Actiu.

- Precs i preguntes: queda substituït pels plantejaments incials abans que
marxés el regidor.

Fi reunió a les 12.25h.

