ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT
GRAN DEL DIA 10 DE MARÇ DE 2015
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 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:
Josep Marès Palós
Pere Bohigas Prats
Jordi Segura Soro
Joaquim Prats Francisco
Khalil El Hamshari Ter
Manel Pons Carrasco
Esteve Pujol Fajula
Teresa Oliveras Perarnau
Vicens Simon Sastre
Pere Roig Diudé
Josep Marès Molinas
Marc Danés Zurdo
Àngel Tarrero González
M. Àngels Arjona Crusellas

Agent Social
Agent Social
Agent Social
Persona d’especial rellevància
Persona d’especial rellevància
Persona d’especial rellevància
Associació d’Avis de Roses
Associació d’Avis de Roses
Associació de Jubilats del Mar
Associació de Jubilats del Mar
Associació de Jubilats del Mar
Representant partit polític CIU
Representant partit polític PP
Representant partit polític GDP-AM

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Salvador Rivas Fernández
_______

Associació d’Avis de Roses

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Francisca Guijarro Muñoz
_______

Representant partit polític

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN:
Actua com a secretari per delegació, el tècnic de benestar social, senyor Francesc Sànchez
Sunyer.
S’obre la sessió a les 20.15 hores

1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS:
-

Ordinària del 11.03.2014
Extraordinària del 21.01.2015

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, i a
l’acta de la sessió extraordinària del Consell sectorial de Turisme i Territori, Consell
Sectorial de la Gent Gran, Consell Sectorial d’Esports i Consell Sectorial de Cultura i Festes.
Respecte de l’Acta de la sessió extraordinària del dia 21.01.2015, es fa esment que el nom
del senyor Manel Escobar hi figura duplicat i que s’elimina el nom que consta a la segona
pàgina, i al mateix temps que cal fer constar a l’apartat de persones que “excusen la seva
assistència” al senyor Lluís Noguer.
Sense necessitat de votació i per unanimitat del membres presents, s’acorda aprovar
ambdues actes.
2. VALORACIÓ I PROPOSTA DE CONFERÈNCIES SETEMBRE-DESEMBRE DE 2015
En general i per les aportacions de diferents membres del consell es valora que les
conferències realitzades fins ara han estat un èxit de convocatòria i que han estat seguides
amb molt d’interés pels assistents, especialment les relacionades amb alimentació i
medicació impartides pel Dr. Ter.
La senyora M. Àngels Arjona i la senyora Montse Mindan fan referència al seu coneixement
de l’interés que han generat aquestes conferències esmentades però lamenten no haver-hi
pogut assistir.
Pel que fa a noves propostes de conferències de cara a la tardor, el senyor Marc Danés
proposa realitzar-ne una relacionada amb el tema de “com cuidar a la gent gran”. En aquest
sentit, tant el Dr.Ter com el senyor Manel Pons remarquen la importància de realitzar alguna
activitat relacionada amb el tema de “com tenir cura del cuidador”, que sigui impartit per
terapeutes ocupacionals, fisioterapeutes i/o auxiliars de geriatria.
Es planteja la possibilitat que es pugui realitzar un taller pràctic de tres o quatre sessions,
obert a tothom.
El senyor Marc Danés planteja la possibilitat de repetir la conferència realitzada pel Dr Ter
sobre alimentació i medicació, a causa de l’interés que va generar la seva proposta, i
realitzar una segona conferència-taller d’aprofundiment sobre xarxes socials, ja que el
proper mes de maig n’hi ha una de prevista.
A banda de les conferències, la senyora Montse Mindan, proposa la possibilitat de realitzar
l’activitat de “cineforum”, i es demana que cada Casal de Gent Gran faci arribar una
proposta amb unes quantes pel.lícules, per poder concretar l’activitat si interessa.

3. TORN OBERT D’INTERVENCIONS
La senyora Montse Mindan vol que consti en acta el seu agraïment a les entitats Càritas i
Creu Roja de Roses i especialment als voluntaris que participen i que fan possible el
projecte del Centre de Distribució d’Aliments de Roses (CDA), just ara que s’ha celebrat que
fa un any que es va posar en funcionament el centre, per la gran tasca social que fan en
benefici de moltes famílies i per tant també de molta gent gran de Roses.
La senyora Montse Mindan fa esment que aquesta sessió del Consell sectorial de la Gent
Gran és la darrera de la legislatura i fa un agaraïment a tots els seus membres per haver-hi
volgut participar i anima a tothom a continuar endavant la tasca del consell amb els nous
representants polítics que hi hagi després de les eleccions.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.10 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta

El secretari per delegació

Montse Mindan i Cortada

Francesc Sànchez Sunyer

