CONSELL DE LA GENT GRAN d’Esplugues
Acta de la reunió

FECHA : 21 de maig de 2015

INICI: 10:30 hores

FI: 11:30 hores

SI NO EX

Esplai de Gent Gran Sta. Magdalena
Esplai de Gent Gran Can Clota
Esplai de Gent Gran “El Gall”
Residencia Félix Llobet
UGT
Esplai de Gent Gran “Can Vidalet-Esplugues”
Esport 3
Creu Roja de Esplugues
Residencia Domus Astri
CCOO
ABS Can Vidalet
CLECE
Televida-Tunstall
Esquerra Republicana de Catalunya
Fundació Pere Tarrés
Caritas
ABS Lluís Millet
Partit Socialista de Catalunya (PSC)
Associació Cristiana Vida
Juan Gallardo
Clinica Guadalupe
Partit Popular de Catalunya (PP)
Residencia Acomodare Club
Convergència i Unió (CiU)
Rosa Mª Bayo
Presideix la Sra. Sara Forgas, Regidora de Gent Gran.
Actua de secretaria la Sra. Agnès Mateo Murcia, com secretaria
“Consell de la Gent Gran”.

del

TEMES TRACTATS

1.
2.
3.
4.
5.

Lectura i aprovació de l’acta anterior (16/04/2015).
Valoració de la Setmana de la gent gran, del 11 al 16 de maig.
Homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casats.
Estada de vacances per la gent gran.
Precs i preguntes.

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS

1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior (16/04/2015).
Lectura de l’acta de la reunió per tots els membres del Consell. Acte seguit
s’aprova l’acta.
2. Valoració de la Setmana de la gent gran , del 11 al 16 de maig.
Les activitats han tingut una bona acceptació i el temps ens ha acompanyat a
totes les activitats a l’aire lliure. Un cop més, s’ha demostrat que el col·lectiu de
la gent gran és molt actiu i el nivell de participació ha estat molt alt. Queda
reflectit que a la gent gran li agraden molt les activitats dinàmiques i totes les
que tenen a veure amb el ball i l’exercici físic.
De les activitats que més resposta positiva han estat: taller de risoteràpia;
masterclass de ball; juguem tot plegats i fideuà de la gent gran.
3- Homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casats.
Estem organitzant l’homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casats
aquest 2015.
Totes les parelles interessades en participar només han de fer una instància
sol·licitant la seva participació en l’acte, adjuntant fotocòpia de DNI, llibre de
família. Fins ara, tenim 8 parelles que han sol·licitat participar-hi.
Des de l’Ajuntament ja estem organitzant l’acte encara ens falta concretar els
dia , però serà dins la primera quinzena de juliol. Properament les parelles que
hagin presentat instància rebran una carta convidant-los a participar en l’acte i
amb tota la informació necessària.
4.- Estada de vacances per la gent gran.
Aquests any s’ha planificat l’estada de vacances per anar:
-Lloc: Cambrils
-Dates: del 24 al 27 de setembre
-Es faran visites culturals, a Tarragona

-Activitats lúdiques.
-Pensió complerta.
-Preu: 170 € aprox. tot inclós.
Les inscripcions per poder anar a l’Estada es realitzaran entre el 8 i 19 de juny,
a l’esplai de gent gran Centre-La Plana. Horari: de 10 a 13h i de 16 a 19 hores.
5.-Precs i preguntes.
•

•

•

•

•

•

El Sr. Jaume Calvo que ens representar en el Consell de Comunicació
ens fa saber que l’últim cop el Consell de comunicació el va convocar
només 3 dies abans i creu que és molt just. Es farà saber al Consell de
Comunicació.
Creu Roja: ens recordar que fan caminades totes els dimarts i dijous, a
les 9.30, i el punt de trobada és la Plaça Santa Magdalena. També ens
comunica que a partir de setembre i octubre tornaran a fer tallers de
memòria.
Sr. Orellana, proposa realitzar un Torneig entre esplais de gent gran de
dòmino per Sant Mateu. La final d’aquest seria els dies 23, 24 i 25 de
setembre.
El representant del esplai de Can Clota sol·licita que el servei de neteja
del equipament es faci al matí per evitar males olors. S’acorda que e s
comunicarà al departament del Ajuntament que coordina aquest servei
per sol·licitar canvi d’horari.
Sr. Esteve, ens pregunta com estant les residències per gent gran a
Esplugues. La presidenta del Consell li explica que tenim 4 residències
concertades, i més que són privades. Explica que com Ajuntament no
tenim competència en aquest àmbit.
Des del Departament de Consum de l’Ajuntament, a través de la
Diputació de Barcelona, ens ofereixen la possibilitat de fer una xerrada
“El subministrament elèctric a la llar” als esplais de gent gran. Els esplais
de gent gran hi estan força interessats, i valoren fer-la cap el mes de
setembre. Parlarem amb l’empresa per realitzar-la llavors.

Pròxima reunió: de 2015 a las hores, en el Saló de Plens de l’ajuntament.

Sara Forgas Ubeda
Regidora-presidenta

Agnès Mateo Murcia
Secretària.

