
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT
GRAN DEL DIA 22 D’OCTUBRE DE 2014

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 ls 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:

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
Manel Pons Carrasco 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

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

M. Àngels Arjona Crusellas Representant partit polític GDP-AM
Francisca Guijarro Muñoz Representant partit polític
_______

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Salvador Rivas Fernández Associació d’Avis de Roses
_______

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN:

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

S’obre la sessió a les 20.20 hores



1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
- Ordinària del 11.03.2014

La senyora Montse Mindan dóna la benvinguda als assistents i fa referència a l’acta de la
sessió ordinària del Ple del Consell Sectorial de la Gent Gran del dia 11 de març de 2014.
Sense necessitat  de votació i  per  unanimitat  del  membres presents,  s’acorda aprovar  la
proposta tal com ha estat redactada.

2. PROPOSTES SOBRE TEMES D’INTERÉS PER A LA GENT GRAN SUSCEPTIBLES
DE TREBALL PER PART DE L’AJUNTAMENT

El senyor Marc Danés presenta la proposta del Cicle de Conferències que es realitzarà els
dimecres, un dia al  mes a partir  del gener del 2015. Després d’un breu debat entre els
assistents s’acorda que es realitzarà a les 16.30 hores.
Pel que fa al lloc, es proposa realitzar-les a Ca l’Anita, però cal confirmar-ne la disponibilitat.
Abans de cada conferència, s’enviaran cartells als Casals de Gent Gran per tal de fer-ne
difusió i allà es confirmarà el lloc definitiu on dur-les a terme.

La proposta de conferències és:

- gener 2015:  Conferència sobre alimentació i medicació,
a càrrec del Dr. El Hamshari Ter.

- febrer 2015: Conferència sobre alimentació i medicació, 
a càrrec del Dr. El Hamshari Ter.
(Es plantegen com a conferències participatives basades en les
preguntes dels assistents)

- març 2015: Conferència sobre malalties cardiovasculars,
a càrrec del Dr. Paz (Dr. Bruguera, pendent de confirmar)

- abril 2015: Conferència sobre Consells de Seguretat per la gent gran,
a càrrec de la Policia local de Roses

- maig 2015: Conferència sobre noves tecnologies i xarxes socials,
a càrrec del Sr. Edgar Tarrés.

El  senyor  El  Hamshari  Ter  i  el  senyor  Manel  Pons  fan  la  proposta  de  realitzar,  més
endavant, alguna conferència o formació relacionada en com cuidar correctament a la gent
gran, per tal de prestar atenció també, a les persones que es fan càrrec o cuiden gent gran
amb algun grau de dependència.

Quan són les 20.29 s’incorpora el senyor Vicens Simon Sastre.

3. TORN OBERT D’INTERVENCIONS

El senyor Quimet Prats exposa certs comentaris  que es generen a l’entorn dels serveis
socials  municipals  i  del  centre  de  distribució  d’aliments  pel  que  fa  als  beneficiaris  del
programa d’aliments del centre i dels ajuts municipals que es concedeixen.
El senyor Pere Bohigas explica com funciona i qui s’acull al centre de distribució d’aliments,
explicant que no és cert que només hi hagi gent de fora que va a recollir aliments, i fent



referència també, al fet que actualment molta gent gran s’ha de fer càrrec dels fills i dels néts
amb la seva pensió.
El senyor Marc Danés explica els criteris objectius establerts relatius als ajuts econòmics
municipals tramitats des del departament de benestar social.
En aquest sentit, s’ofereix a realitzar, si cal, una conferència per explicar estadísticament,
l’estat de les ajudes tramitades i gestionades des dels serveis socials municipals, tal i com
es va fer a començaments de l’any 2013, amb la finalitat, entre d’altres, de desmentir tòpics i
rumors.

El  senyor  Manel  Pons  planteja  la  possibilitat  de  crear  una  Taula  d’Entitats  Socials  al
municipi, com a espai per valorar determinats col.lectius amb necessitats, per recollir  les
demandes puntuals d’aquestes entitats, etc.

El senyor Jordi Segura fa la demanda que les pilones de la Plaça de l’Església no s’aixequin
almenys  fins  les  12h  (dels  diumenges).  El  senyor  Àngel  Tarrero  recull  la  proposta  per
estudiar-la.

El senyor Josep Marès Palós, recorda l’existència del Servei d’Àpats a Domicili que presta la
residència  Pi  i  Sunyer,  i  que  es  podria  esmentar  el  dia  de  les  conferències  del  Dr.  El
Hamshari  Ter  sobre  alimentació  i  medicació,  com  a  recurs  per  garantir  una  correcta  i
equilibrada alimentació a molta gent gran que viu a la seva llar.

En aquest sentit, el senyor Manel Pons esmenta el programa “Compartint Taula” impulsat
per  l’ACRA  (Assoc.  Catalana  de  Recursos  Assistencials),  que  consisteix  en  l’oferiment
d’alimentació gratuïta per persones grans amb necessitats socials i/o econòmiques facilitant
un espai que els permet fomentar les relacions socials de les persones grans que participen
al programa. Explica que la residència Toribi Duran de Castelló d’Empúries hi participa i que
ha repartit enguany més de 1.000 àpats de manera gratuïta..

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.19 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta El secretari per delegació

Montse Mindan i Cortada Francesc Sànchez Sunyer


