
Acta de la sessió extraordinària del Consell Sectorial de la Gent Gran del dia 30
d’octubre de 2013

A la sala de reunions de l’Àrea d’Ensenyament, sota la Presidència de la senyora Montserrat
Mindan i Cortada, alcaldessa-presidenta, es reuneix el Ple del Consell Sectorial de la Gent
Gran, en el qual hi assisteixen els senyors que tot seguit es detallen, per tal de dur a terme
la sessió CONSTITUTIVA de conformitat amb la convocatòria repartida.

SENYORS QUE HI ASSISTEIXEN:

Josep Marès Palós Agent Social
Pere Bohigas Prats Agent Social
Jordi Segura Soro Agent Social
Joaquim Prats Francisco Persona d’especial rellevància
Khalil El Hamshari Ter Persona d’especial rellevància
Esteve Pujol Fajula Associació d’Avis de Roses
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
Marc Danés Zurdo Representant partit polític CIU
Àngel Tarrero González Representant partit polític PP
M. Àngels Arjona Crusellas Representant partit polític GDP-AM

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Manel Pons Carrasco Persona d’especial rellevància

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Salvador Rivas Fernández Associació d’Avis de Roses
Francisca Guijarro Muñoz Representant partit polític

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN:

La sra. Magda Niubò Sellarès, tècnica de participació ciutadana

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

S’obra la sessió a les 13,16 hores

La sra.  Montse Mindan s’absenta de la sessió a les 13,38h, i  continua la sessió sota la
presidència del sr Marc Danés.



1. CONSTITUCIÓ DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN

La Sra. Montse Mindan agafa la paraula per fer una introducció i exposició de motius per la
creació del Consell Sectorial de la Gent Gran.

Sense que es presenti cap objecció es dóna per constituït el Consell Sectorial de la gent
Gran.

2. APROVACIÓ  DEL  REGLAMENT  DE  FUNCIONAMENT  D’ORGANITZACIÓ  DEL
CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN

La Sra Magda Niubò, explica breument la  proposta del  Reglament orgànic regulador de
l’organització  i  funcionament  del  Consell  Sectorial  de  la  Gent  Gran,  que  forma part  del
Reglament de Participació Ciutadana, aprovat per l’Ajuntament en data 01/08/12 i publicat al
BOP de Girona núm. 160 de 20/08/12 i que ja s’havia fet arribar prèviament als membres del
Consell.

La sra. M.Àngels Arjona demana quins són els terminis necessaris per presentar propostes
a les sessions ordinàries i es respon que calen 15 dies (naturals) per poder-les incloure a
l’ordre dia.

La sra.  Magda Niubò assenyala als  assistents  la necessitat  de fixar,  en  aquesta sessió
constitutiva, els dies i horaris de les 2 sessions anuals.

Després d’un breu debat entre els assistents, s’acorda sense necessitat de votació i per
unanimitat dels membres que les reunions ordinàries es realitzaran a les 20,15h del segon
dimarts  dels  mesos de març  i  octubre  de cada any.  En el  cas que el  dia  de la  sessió
ordinària s’escaigui en festiu es traslladarà al següent dimarts (tercer) a  la mateixa hora.

Finalment,  s’aprova  el  reglament  orgànic  regulador  de  l’organització  i  funcionament  del
Consell  Sectorial  de  la  Gent  Gran,  sense  necessitat  de  votació  i  per  unanimitat  dels
membres.

3. TORN OBERT D’INTERVENCIONS

La sra. Montse Mindan proposa que els representants de l’Associació d’Avis de Roses i de
l’Associació  de  Jubilats  del  Mar  presents  al  Consell  traslladin  als  respectius  casals  la
informació de la creació del Consell Sectorial de la Gent Gran, el seu funcionament i finalitat
per tal de poder recollir les propostes que puguin sorgir des del Casal d’Avis de Roses i del
Casal de Jubilats del Mar i traslladar-les posteriorment al Consell.

La sra. Montse Mindan proposa que les associacions valorin les activitats que es plantegen
(tallers  de  memòria,  gimnàstica  per  gent  gran...)  i  que  proposin  conferències,  xerrades,
cursos  a  realitzar  ,  per  tal  que s’adaptin  el  màxim possible  a les  seves preferències   i
necessitats.



En aquest sentit, el sr. Vicens Simon fa esment a la importància de realitzar conferències
relacionades  amb  l’alimentació  de  la  gent  gran,  així  com  a  la  xerrada  que  organitzen,
juntament amb la farmàcia Gratacós, sobre com s’ha de prendre la medicació.
El  sr.  Pere  Bohigas informa que des  de Càritas,  i  amb un  cost  molt  baix,  s’organitzen
xerrades sobre aspectes relacionats amb l’envelliment que es diuen “Fer-se gran”.

El sr. Marc Danés proposa que es puguin realitzar algunes activitats conjuntes entre els dos
casals, doncs això en alguns casos, comportarà que es pugui arribar a més gent o fer més
activitats amb el mateix cost.

Quan són les 13,38 h s’excusa la sra Montse Mindan i abandona la sessió per la necessitat
d’assistir a un altre acte. Continua la sessió sota la presidència del sr. Marc Danés.

El sr. Khalil El Hamshari Ter s’ofereix per tal de fer xerrades a la gent gran a través dels
casals, sobre dubtes relacionats amb la medicació, l’alimentació, etc.

No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 13,46h, de la qual
cosa en dono fe.

La presidenta El secretari per delegació

Montse Mindan i Cortada Francesc Sànchez Sunyer


