ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G.
DIA:22/04/2021 HORA: 11.00h
Assistents:
Carmen Sanchez
Sergi
Beatriz Reina
Roser Rojas
Llu-se-li Navea
Fina Milà
Dolors Gonzalez
Quike
Ana Díaz
Ramon Zaballa
Francesc Suez

AVV Barceloneta
“
AVV Les Clotes
Junts x Vilafranca
Ricard Fortuny
AVV Poble Nou
Casal Gent Gran Generalitat
VEC
AVV Espirall
Presidente de la Comisió.
Técnico de la Regidoría.

Excusats
Agustí Villarroya
Elizabet Olmos
Pep Milà
Mª José Martin
Clara Sant

VEC
AVV La Girada
AVV Centre
AVV Espirall
CUP

Ordre del dia:
1,- Salutació del Regidor: després de més d’un any sense poder trobar-nos com a
comissió, hem pogut organitzar una trobada virtual. Explica les actuaciones que hem pogut
portar a terne durant tot el 2020.
• Projecte “Obrint Camins” adreçat a pal.liar la soledat no volguda. Portat, ara, per
una professional que es diu Ángela Zamora. Es va iniciar el 2018 amb una altra
profesional, i al Barri de l’Espirall, creant un petit grup presencial de 6/8 persones. El
setembre de 2020 es va iniciar un segon grup al Poble Nou, però vam haver de
tancar per la 2ª onada de la pandemia. És aleshores quan el projecte es recondueix
en el de trucades a persones de + de 80 anys empadronades soles. Es va fer una
campanya de recaptació de voluntariat per tal de fer les trucades setmanals a
aquest col.lectiu i es van aconseguir unes 86 persones que al final, amb tot el
cribatge previ, estan fent trucades a 354 usuaris. La valoració del projecte, com us
podreu suposar, és molt bona per part de tots els actors implicats.
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• Proposta de nou projecte d’intercanvi generacional amb un centre educatiu de la
comarca de cara a setembre, on joves estudiants oferiran formació a persones
grans de Vilafranca que s’hi vulguin traslladar, un cop a la setmana. Quan el
projecte estigui més lligat, ja us donarem més informació.

• Funcionament dels Casals de Gent Gran: com recordareu, el 13/03/2020 vam
tancar els casals pels efectes de l’estat d’alarma. No es van tornar a obrir i només
pels Serveis de perruqueria i podología, el 29/06. El 15 de setembre es va poder
tornar a obrir però a finals de novembre, es van haver de tornar a tancar, fins
aquests moments, amb una excepcionalitat: fa un mes es van iniciar les activitats
físiques a l’aire lliure als dos casals amb les mesures adequades de seguretat. De
moment, la prespectiva és poder obrir de cara a setembre.

• Funcionament dels Tallers de la Memòria: han estat tancats com els casals de
gent gran. L’alternativa oferta ha estat: repartiment setmanal d’un dossier de fitxes
que els usuaris han de venir a buscar a la regidoria i contacte telemàtic i/o telefònic
setmanal amb els usuaris dels tallers.

• Espais Lúdics: aquests espais situats al parc de St. Julià, a la Pl. de l’Espirall, 58 i a
la Rbla. De la Generalitat a la Girada, no han deixat de funcionar mai, ja que ens
permetien mantenir les distàncies de seguretat obligatòries.

• Edició de la publicació: “Petits Consells per a Grans Persones”. El juliol de 2020
ens van oferir, des de l’Editorial Mediterrània de BCN, l’edició d’un llibre adreçat a
les persones grans, on es donen consells i informacions a tenir en compte en
moments complicats com els que estem vivint. En teniu un exemplar a la vostra
disposició a la Regidoria de la Gent Gran.
2.- Precs i preguntes:
✓ Fina Milà: Demana si seria possible posar un espai lúdic al Poble Nou, pregunta pel
temps d’espera del Servei de TLA i proposa que es puguin descentralitzar els tallers
de la memoria i fer-ne un al Poble Nou.
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✓ Beatriz Reina: pregunta si sabem perquè al casal de la Generalitat no es fan
activitats a l’aire lliure com als nostres casals.
✓ Carme Sánchez: pregunta si s’han tornat a reemprendre el tema de les caminades
locals, organitzades per esports o si hi podría haver la possibilitat d’organitzar-les.
✓ Quike: demana informació sobre l’atenció de les situacions d’emergència.
✓ Luceli Navea: proposa que els usuaris de llarga estada i residència del RF que
estiguin en bones condicions, puguin participar en l’espai lúdic de La Girada i també
poder participar de les activitats aquàtiques del Complex Aquàtic.
Sense cap més intervenció, finalitza la reunió a les 12.25h.
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