ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G.
DIA: 20/10/2021 HORA: 11.00h
Lloc: Sala d’Actes de l’Escorxador
Assistents:
Carmen Sanchez
Trini Martinez
Fina Milà
Luz Lazaro
Ana Díaz
Agustí Villarroya
Elizabet Olmos
Clara Sant
Roser Lozano
Antonio Fernandez Pradal
Mª Rosa Fuentes
Joan Manel Duque
Mercedes Resino
Ramon Zaballa
Francesc Suez

AVV Barceloneta
“
AVV Poble Nou
VEC
AVV Espirall
VEC
AVV La Girada
CUP
PSC
CCOO
ERC
AEU
Casal Municipal de l’Espirall
President de la Comisió.
Tècnic de la Regidoría.

Excusats
Roser Rojas
Pep Milà
Natàlia Navarro
Lucely Navea

Junts x Vilafranca
AVV Centre
El Pilar de Vuit
Ricard Fortuny

Ordre del dia:
Salutació del Regidor: Finalment hem pogut fer la primera reunió presencial. La propera
es mirarà de fer en un lloc on es pugui treballar millor si hi ha documents, etc.
1.- Acta de la sessió anterior: se’n fa un repàs i ningún hi esmena res. S’aprova.
2.- Obertura dels Casals: es fa una cronología histórica dels tancaments i obertures. Es
tanquen per primera vegada la setmana del 16 al 20 de març de 2020. El 29/06 del mateix
any, s’obren però només pels serveis de perruqueria i podología. La primera setmana
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d’octubre del mateix anys, es reobren els Casals que hem de tornar a tancar el 31/10 per la
tercera onada. No será fins el març d’aquest 2021, i veient que el ritme de vacunació anava
bé i la gent gran ja tenia la pauta completa, que es comencen a fer activitats físiques dels
Casals, a l’aire lliure, sempre que es pugui. Finalment, aquest 4/10/2021, hem obert
definitivamente els Casals però sense celebracions multitudinàries, de momento, que es
podrán remprendre, si no pasa res, a partir del mes de gener de 2022.
Es dona informació de les activitats que s’hi desenvolupen. Es demana que es passi
aquesta info als membres de la Comissió.
3.- Celebració de les Noces d’Or de les parelles Vilafranquines: el proper dimecres 17
de noviembre, celebrarem l’acte d’entrega de les plaques conmemoratives de les Noces
d’Or i rescatem totes aquelles que des del maig de 2019. En aquests moments ja hi ha vint
parelles que hi participaran. Hi sou convidats els membres de la comissió.
4.- 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.
El propassat 4 d’octubre s’han reprès els grups amb la incorporación d’un nou grup al barri
de Sant Julià a l’Associació de veïns.
Es parla d’ampliar l’edat d’atenció a persones amb 75 anys.
5.- Informacions, precs i preguntes.
• 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. A data d’avui encara no hem iniciat els
contacte per tal de fer-ho realitat. Ho farem properament.
• 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. Es reparteixen exemplars als memebres
de la comissió.
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2.- Precs i preguntes:
✓ Fina Milà: informa que l’entitat El Pilar de Vuit, ha finalitzat les seves activitats i ha
tancat la seu, bàsicament, per manca de relleu en els membres de la junta.
✓ Luz Lázaro: pregunta pel tema de l’externalització del Servei d’Atenció Domiciliària
que fins ara estava realitzant la Fundació Amàlia Soler i a partir del 2022, caldrà
licitar. Es pregunta com quedarà la situació de les treballadores. El Sr. Regidor
contesta que s’ha d’iniciar el procés d’externalització però no pot contestar a
aquesta pregunta ja que està a l’espera de fer una reunió amb les treballadores per
informar-les de com pot quedar la seva situació. Més endavant s’informarà de com
haurà quedat tot plegat.
✓ Clara Sant: Pregunta si hi ha la intenció d’ampliar el parc d’habitatges de
l’Ajuntament. Cal contrastar el llistat que ens envïin des del sindicat de llogaters amb
les informacions que tenim des de Serveis Socials sobre les necessitats residencials
de les persones grans.
✓ Trini Martínez: pregunta quan sortirà la nova convocatoria per subvencionar
activitats culturals.

Sense cap més intervenció, finalitza la reunió a les 12.20h.
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