ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT
GRAN DEL DIA 11 DE MARÇ 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 els senyors que tot seguit es detallen, per tal de dur a terme
la sessió ORDINÀRIA de conformitat amb la convocatòria repartida.

SENYORS 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
Salvador Rivas Fernández
Vicens Simon Sastre
Pere Roig Diudé
Josep Marès Molinas
Marc Danés Zurdo
Àngel Tarrero González
M. Àngels Arjona Crusellas
Francisca Guijarro Muñoz

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 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
Representant partit polític PSC-PM

SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
_______

SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
_______

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’obre la sessió a les 20.21 hores

1. APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR:
- Extraordinària del 30.10.2013
La senyora Montse Mindan dóna la benvinguda als assistents i fa referència a l’acta de la
sessió extraordinària del Ple del Consell Sectorial de la Gent Gran del dia 30 d’octubre de
2013.
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

La sra. Montse Mindan recorda que a la sessió de constitució d’aquest Consell es va
plantejar la necessitat de realitzar conferències relacionades amb temes d’especial interés
per a la gent gran. Que en aquest sentit, estan a l’espera de rebre propostes, que haurien de
sortir dels membres presents del Consell i així poder-les calenderitzar.
Quan són les 20.26 hores, s’incorpora el senyor Jordi Segura.
La sra. Montse Mindan explica que es vol crear una Borsa de Voluntariat i demana si algú en
vol formar part. Que es farà arribar la proposta a les diferents entitats del municipi i als
diferents Consells Sectorials de participació i que tot això està relacionat amb la nova
normativa relacionada amb el voluntariat i la participació ciutadana.
El sr. Vicens Simon i el sr Esteve Pujol comenten que els Casals de gent gran que ells
representen ja participen activament en accions de voluntariat.
El sr. Pere Bohigas comenta que també hi ha grups de gent que participen i col.laboren en
determinades accions puntuals, com per exemple quan es fan recollides d’aliments (Gran
Recapta d’Aliments) i que no formen part de cap entitat de manera permanent.
La sra. Montse Mindan reprèn el tema de les conferències i proposa acordar les temàtiques
d’aquestes xerrades i el seu calendari previst per aquest any. Proposa fer-ne alguna abans
de l’estiu i així poder fer-ne una valoració al proper Ple previst d’aquest Consell.
Així, es proposa fer-ne una el mes d’abril i una altra el mes de maig i reprendre el cicle el
mes d’octubre i una altra el mes de novembre.
El sr. Joaquim Prats proposa que no es faci una xerrada a cada casal i s’acorda que es farà
una sola xerrada de cada tema proposat, que serà oberta a tothom i que es buscarà un
espai municipal on dur-les a terme.
El sr Khalil El Hamshari Ter s’ofereix per fer una xerrada sobre la relació entre la medicació
i la ingesta d’aliments en la gent gran.
El sr. Marc Danés proposa fer les conferències a les tardes i s’acorda fer-les de 17 a 18h.

D’aquesta manera s’acorda:
1a conferència, el mes d’ABRIL sobre MEDICAMENTS. Es buscarà algun
farmacèutic per fer-la.
2a conferència, el mes de MAIG sobre la INTERACCIÓ DE L’ALIMENTACIÓ I ELS
MEDICAMENTS EN LA GENT GRAN, a càrrec del Dr. Ter.
3a conferència, el mes d’OCTUBRE, sobre SEGURETAT (com evitar robatoris,
enquestes fraudulentes, visites de revisors de gas...). S’encarregarà de preparar aquesta
conferència el sr. Àngel Tarrero.

Altres propostes de temes que sorgeixen per tal de fer algun taller o xerrada són sobre el
ball i la gimnàstica per a gent gran, i la possibilitat d’interacció entre gent gran i joves amb la
realització d’un taller de jocs de cartes tradicionals, on la gent gran ensenyi als joves aquests
jocs.
El sr. Pere Roig explica l’experiència d’intercanvi realitzat entre el Casal del Pescador i
l’institut on ells els van ensenyar a fer nusos mariners, i els joves els van ajudar en l’ús dels
telèfons mòbils i algunes aplicacions.

A partir d’aquí s’acorda que la darrera conferència/taller de l’any serà:
4a conferència, el mes de NOVEMBRE sobre les NOVES TECNOLOGIES (ús de
tauletes , mòbils, etc.) Es buscarà el ponent i s’estudiarà el format més idoni.

3. TORN OBERT D’INTERVENCIONS
El sr. Khalil El Hamshari Ter exposa els casos de morts recents entre el col.lectiu de gent
gran a causa de banyar-se al mar i patir canvis sobtats de temperatura que els provoquen la
mort. Que això ha passat sobretot amb gent francesa, de fora de Roses, perquè la gent gran
de Roses saben com han de “tastar” l’aigua per evitar els canvis sobtats de temperatura.
Proposa que des de l’Ajuntament i/o Creu Roja es pugués fer una campanya d’informació
sobre aquest problema, com a mesura de qualitat i de prestigi turístic cap a la gent que visita
Roses.
El sr. Jordi Segura planteja la possibilitat de fer alguna actuació a nivell de casals de gent
gran del municipi per detectar gent que viu sola i té necessitats.
El sr. Khalil El Hamshari Ter alerta de casos de gent gran que pateix negligències o certs
maltractaments a causa de fills que no volen seguir determinades recomanacions mèdiques,
com ara no prendre medicació o negar-se a fer intervencions quirúrgiques que els
prescriuen amb l’excusa de l’edat.

El sr. Pere Bohigas parla sobre les necessitats detectades al CDA (Centre de Distribució
d’Aliments) sobre gent gran que actualment donen de menjar o mantenen a fills i néts a
causa de la situació econòmica actual.
En aquest mateix sentit, el sr. Vicens Simon comenta alguns casos de persones del Casal
del Pescador qua abans anaven a les excursions que ells organitzen i que ara han deixat de
participar-hi perquè amb la seva pensió han de mantenir tota la família.

No havent-hi més assumptes a tractar, la presidenta aixeca la sessió a les 21.14 hores, de la
qual cosa en dono fe.

La presidenta

El secretari per delegació

Montse Mindan i Cortada

Francesc Sànchez Sunyer

