
ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL  DE LA GENT
GRAN DEL DIA 28 D’OCTUBRE DE 2015

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:

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
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
Olga Simarro Rojas Representant partit polític
Gerard Teixidó Rivera Representant partit polític

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Carles Pàramo i Ponsetí Representant partit polític
Àngel Tarrero González Representant partit polític
_______

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:

Manel Pons Carrasco Persona d’especial rellevància
Esteve Pujol Fajula Associació d’Avis de Roses
Salvador Rivas Fernández Associació d’Avis de Roses
_______

TAMBÉ HI ASSISTEIXEN:

La senyora Montserrat Mindan i Cortada, alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Roses.

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

S’obre la sessió a les 20.26 hores



1. APROVACIÓ D’ACTES DE SESSIONS ANTERIORS:

- Ordinària del 10.03.2015

El senyor Marc Danés 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 10 de març de 2015. 

Sense necessitat de votació i per unanimitat del membres presents, s’acorda aprovar l’acta
tal i com ha estat redactada.

2. PRESENTACIÓ DEL TALLER DE CINEMA PER GENT GRAN

Es fa la proposta de realitzar un Taller de Cinema ofert als Casals i a la resta de gent gran
del municipi que hi vulgui participar. A través d’una quinzena de participants al projecte, i
amb l’acompanyament professional de l’entitat que ofereix el Taller, es tracta de realitzar tots
els  passos  necessaris  (elaborar  el  guió,  fer  d’actors,  preparar  el  vestuari  i  les
localitzacions...) per fer un “Curtmetratge”. 
Es tracta de 5 sessions d’entre 1’5 i 3 hores de durada cadascuna.
Un cop elaborat el Curtmetratge, hi ha la possibilitat de visionar-lo al teatre en una sessió
oberta al públic.
El cost del taller l’assumirà l’Ajuntament.

Es decideix iniciar el projecte passat el Carnaval de 2016.

3. NOU CICLE DE CONFERÈNCIES

Es  proposa  engegar  novament  un  Cicle  de  Conferències,  recuperant  les  temàtiques  ja
parlades en l’anterior Consell del mes de març de 2015, i que estan relacionades amb:

- els cuidadors de persones grans i depenents
- salut i medicació
- noves tecnologies
- seguretat i gent gran (a través de consells del Mossos d’Esquadra)

Es decideix iniciar les conferències passades les festes de Nadal.

4. TORN OBERT D’INTERVENCIONS

En el darrer Consell del mes de març es va parlar de la posibilitat de fer alguna activitat
relacionada amb el Cineforum.
Es fa esment de l’experiència positiva recent del Casal del Pescador que realitzen aquesta
activitat quinzenal entre els seus socis.

En aquest context, es proposa organitzar una tertúlia o cineforum emmarcat en una Nit de
Gala del Cinema.



Es faran gestions amb els Cinema de Roses per la utilització de la sala i la possibilitat de
portar  algun entès  en la  matèria,  en  funció  de la  pel.lícula  escollida  per  tal  de  guiar  el
cineforum posterior al visionat.
Els Casals hauran d’enviar una proposta amb una llista de pel.lícules que els hi agradaria
veure i comentar.

Es  fa  la  proposta  de  parlar  amb  els  directors  d’escoles  i  instituts,  per  tal  de  potenciar
Intercanvis entre la gent gran i la gent jove dels centres educatius per fomentar i enfortir
aquesta relació a través de xerrades o conferències que es puguin fer als centres o casals.

En aquest mateix sentit, i per experiències prèvies puntuals, es parla de la possibilitat de
tornar a fer  Tallers d’intercanvi d’experiències i coneixements entre gent gran i joves del
municipi.

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

El  president   del  Consell  Sectorial  explica  a la  resta de membres que a partir  d’aquest
consell , l’acta de cada sessió s’haurà d’aprovar abans de la seva finalització.
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 21.19 hores, de la
qual cosa en dono fe.

El president El secretari per delegació

Marc Danés i Zurdo  Francesc Sànchez Sunyer


