
 

ACTA DE LA REUNIÓ DE LA C.M.B.G.G. 
 

DIA:  04/11/2014 HORA:  17’15  

Assistents: 
 
Joan Pérez    A.VV. Sant Julià 
Marta Mestre   AVV Molí d’en Rovira 
Montserrat Rosell   Fundació Amàlia Soler 
Carme Parra    Fent Pinya 
Justa Jimenéz   Casal Gent Gran Vilafranca 
Fina Milà    AVV Poble Nou 
Pere Arnabat   Grup Municipal PP 
Manolo Garcia Mayoral  AVV Les Clotes 
Encarna Torres   CSSV (Ricard Fortuny) 
Remei Surià    Pastoral de la Salut 
Fina Garcia    Casal d’Avis Espirall 
Josep Miret    Casal d’Avis Tivoli 
Ton Feliu    AVV Centre 
Trini Martínez   Teatre Gran 
Carme Sánchez   AVV Barceloneta 
Elisabet Olmos    AVV Girada 
Georgina Rafecas   Grup Municipal CIU 
Roser Lozano    Graup Municicpal PSC 
Isabel Garcia    Grup Municicpal ICV 
Raimon Gusi    President de la Comissió de Gent Gran 
Montse Arroyo   Vicepresidenta de la Comissió 
Francesc Sàez   Tècnic de la Regidoria. 
 

 
Excusats 
 
 
Ordre del dia: 
 
 

1.- Nadal Solidari 2014. 
 

 Hi ha tres accions a realizar: 
o Campanya detecció riscos: s’entreguen els llistats i s’explica en 

què consisteix. Es mostra un regal tipus que enguany l’està fent 
el Ricard Fortuny. Cap el 9/10 de desembre s’entregaran els 
obsequis a la regidoria. 

o Visita a Residències: ja us farem arribar el dia de les visistes. 
L’assistència és voluntària. 

o Dinar Solidari: enguany el farem a l’Espirall. Cal que els membres 
de la comissió també siguin agents detectors de necessitat i si 
coneixen algú AMB el perfil explicat, que ens el diguin. Data 
proposada el 23 de desembre. 



 

2.- Actes de la Capital Cultural 2015. 
 
Dins la programació dels actes, ja hi ha accions adreçades o adequades pel 
col.lectiu de la gent gran. Hot i això, des del casal del Tívoli, proposen una gran 
acció: campionat de billar de tots els Casals de gent gran de Catalunya, a 
celebrar-se pels volts de la festa major. 
El 2015, és el 25è aniversari de la constitució de la Comissió de la Gent Gran. 
Caldrà celebrar-ho degudament.  
El Ton Feliu ofereix visites guiades a Santa Maria AMB concert d’orgue i gralla 
inclosos i gratuït. 
El regidor, informa que aquest 2015 ja es podrán reemprendre les colònies de 
la Gent Gran: caldrà relacionar-les AMB la capitalitat cultural i els voluntaria de 
la comissió hauran de pagar el 50% del cost. 
 

3.- Casals Municipals. 

 Els tallers que ha ofert “La Caixa” han començat a mig gas. Potser ha 
mancat la difusió. 

 Proposen informar periòdicament per la radio, de les programacions dels 
Casals de gent gran. 
 

4.- Precs i preguntes: 

 El regidor exposa el resultat del Treball fet als tallers de la memoria, on 
els participants expressaven els punts forts i dèbils des de la perspectiva 
de persona gran. 

 La Fina Milà, informa que el proper 26/11 a les 17’15 hi haurà una 
conferencia sobre la Marató de TV3 d’enguany. La Justa també informa 
d ela mateixa però el dia 11/11 a les 17 h. al casal de la Gent Gran de la 
Generalitat. 

 
 
 
Sense res més, es tanca la comissió a les 18’30 h.  


