
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT
GRAN DEL DIA 30 DE MARÇ DE 2016

A la sala de reunions de l’Àrea d’Ensenyament, sota la Presidència del senyor Marc Danés i
Zurdo, regidor del departament de Benestar Social, es reuneix el Ple del Consell Sectorial de
la Gent Gran, en el qual hi assisteixen les persones que tot seguit es detallen, per tal de dur
a terme la sessió ORDINÀRIA de conformitat amb la convocatòria repartida.

PERSONES QUE HI ASSISTEIXEN:

Pere Bohigas Prats Agent Social
Jordi Segura Soro Agent Social
Joaquim Prats Francisco Persona d’especial rellevància
Teresa Oliveras Perarnau Associació d’Avis de Roses
Vicens Simon Sastre Associació de Jubilats del Mar
Pere Roig Diudé Associació de Jubilats del Mar
Josep Marès Molinas Associació de Jubilats del Mar
Gerard Teixidó Rivera Representant partit polític
Manel Pons Carrasco Persona d’especial rellevància
Esteve Pujol Fajula Associació d’Avis de Roses
Salvador Rivas Fernández Associació d’Avis de Roses

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Carles Pàramo i Ponsetí Representant partit polític
Àngel Tarrero González Representant partit polític
Olga Simarro Rojas Representant partit polític
_______

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Josep Marès Palós Agent Social
Khalil El Hamshari Ter Persona d’especial rellevància
_______

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN:

Actua com a secretari per delegació, el tècnic de benestar social, Francesc Sànchez Sunyer.

S’obre la sessió a les 20.22 hores



1. PRESENTACIÓ  DEL  PROJECTE  +60  ALT  EMPORDÀ.  PROPOSTES  PER  A  UN
ENVELLIMENT ACTIU

El senyor  Marc Danés fa una breu explicació del projecte +60 d’àmbit  comarcal que es
posarà en marxa properament i que serà una eina per definir les polítiques adreçades a la
gent gran pels propers anys sota la lògica de l’envelliment actiu.
Informa que Roses vol participar-hi i implicar-se activament des de l’inici del projecte i per
aquest motiu demana especialment als Casals de Gent Gran que s’incorporin i participin a
les taules de treball que es crearan i també en la fase inicial de diagnòstic del projecte.

S’anirà passant informació a mesura que es vagi desenvolupant el projecte.

2. MAIG: MES DEL CNEMA

Es demana que abans del dia 10 d’abril es faci arribar una proposta de pel.lícules per poder
organitzar la Festa/Nit de gala del Cinema tal i com es va plantejar a la sessió del Consell
del dia 28 d’octubre de 2015.
Es necessita el llistat per parlar amb la sala de cinema sobre la projecció i la preparació del
cineforum posterior.

El senyor Marc Danés explica que avui s’ha realitzat la reunió de preparació del taller de
cinema que es durà a terme les properes setmanes  i que segurament es faran dos grups a
causa de la bona acollida de la iniciativa  i el nombre de participants interessats. Seguint el
calendari previst de l’activitat, els curtmetratges resultants de l’activitat, es podrien passar al
teatre a finals del mes de maig o començaments de juny.

3. ACTIVITATS TARDOR-HIVERN

Es demana als assistents que facin propostes d’activitats en aquest sentit.

Pel que fa a les conferències, després dels dos cicles fets fins ara, es planteja la necessitat
de canviar-ne la temàtica i fer-ne de relacionades amb la història local, per tal d’intentar fer-
les més atractives i obrir el ventall d’assistents, és a dir, no només per la gent més gran i
incentivar així l’assistència de més públic a les mateixes.
Es valora també la possibilitat de canviar l’hora proposada.

De  moment  però,  es  proposa  deixar  les  conferències  i  canviar-les  per  activitats  més
participatives, com ara tallers...

4. TORN OBERT D’INTERVENCIONS

El senyor Manel Pons planteja la possibilitat de realitzar alguna activitat que tingui l’objectiu
d’aprofitar  el  coneixement  i  l’experiència  de  la  gent  gran per  part  de  la  gent  més jove,
sobretot per part de col.lectius de joves sense expectatives formatives  o ocupacionals, tot
buscant un nexe de connexió entre diverses generacions.
El senyor Jordi Segura reforça la idea de realitzar activitats per a joves per resituar-los en els
itineraris formatius a causa de la complexitat i dualitat del món actual.



El  senyor  Joaquim  Prats  proposa  aprofitar  una  exposició  de  Ca l’Anita  amb fotografies
antigues de Roses per a portar gent jove i explicar qui són els de les fotos, què hi fan,els
oficis, ...
En aquest sentit, el senyor Pere Bohigas remarca la importància d’explicar la història local
del poble abans que es perdi.

5. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ D’AVUI

El secretari llegeix l’acta recollida,  i sense que ningú hi faci cap nova aportació, s’aprova per
unanimitat.

No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 21.23 hores, de la
qual cosa en dono fe.

El president El secretari per delegació

Marc Danés i Zurdo  Francesc Sànchez Sunyer
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