ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA DEL CONSELL SECTORIAL DE LA GENT GRAN DEL DIA
20 DE NOVEMBRE DE 2018
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
Pere Bohigas Prats
Joaquim Prats Francisco
Josep Maria Mas Blanch Ponce
Gerard Teixidó Rivera
Olga Simarro Rojas
Esteve Pujol Fajula
Salvador Rivas Fernández

Agent Social
Agent Social
Persona d’especial rellevància
Representant partit polític
Representant partit polític
Representant partit polític
Associació d’Avis de Roses
Associació d’Avis de Roses

_______
SÓN ABSENTS HAVENT EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Jordi Segura Soro
Agent Social
Àngel Tarrero González
Representant partit polític
_______
SÓN ABSENTS SENSE HAVER EXCUSAT LA SEVA ASSISTÈNCIA:
Manel Pons Carrasco
Khalil El Hamshari Ter
Teresa Oliveras Perarnau
Vicens Simon Sastre
Pere Roig Diudé
Josep Marès Molinas

Persona d’especial rellevància
Persona d’especial rellevància
Associació d’Avis de Roses
Associació de Jubilats del Mar
Associació de Jubilats del Mar
Associació de Jubilats del Mar

_______
TAMBÉ HI ASSISTEIXEN:
- Antoni Falcó Fonolleras, nou president de l’Associació de Jubilats del Mar
Actua com a secretari per delegació, el tècnic de benestar social, Francesc Sànchez
Sunyer.
S’obre la sessió a les 17’04 hores

1. VALORACIÓ/CREACIÓ ESPAI +60 CULTURAL
El senyor Marc Danés explica el resultat i les conclusions de l’empresa que ha liderat el
procés de reflexió i la proposta de creació de l’Espai +60 cultural.
Els principals interessos detectats a través de més d’un centenar d’enquestes giren al
voltant dels esports, el ball, la cuina, les noves tecnologies i la formació dins els àmbits de la
cutura en general (història, Roses, idiomes, poesia, sortides culturals...)
En el procés de reflexió de l’Espai +60cultural, de les persones participans d’entre els 66 i
els 75 anys, el 93% han estat dones.
S’explica també les propostes realitzades per engegar les activitats del Grup Motor que
s’haurien d’anar concretant a partir del primer trimestre del 2019 i la proposta del logo i del
nom realitzada per votació durant les sessions de treball.
La senyora Olga Simarro demana on es reuneix el Grup Motor i se li explica que és als
despatxos de Ca l’Anita
El senyor Antoni Falcó fa la reflexió sobre el perill que es pugui viure la creació de l’Espai
+60 cultural com un terver casal de gent gran al municipi, quan ara ja tenen dificultats per
aconseguir dinamitzar els casal i aconseguir que hi vagi molta gent i dinamitzar-los
En aquest sentit el senyor Marc Danés comenta que de fet són els casals existents que
s’haurien d’involucrar en la dinamització de l’Espai +60 cultural i no a la inversa justament
perquè pot servir com a plataforama per involucrar més gent en les seves activitats.
Finalment s’enceta una reflexió entre la senyroa Olga Simarro i el senyor Marc Danés dels
espais que serien idonis per dur a terme les activitats tant dels casals com de l’Espai +60
cultural.

2. ACTIVITATS 2019
Es recorda que de les activitats previstes pel 2018, encara queda pendent de realitzar la
“Festa del Cinema”. Falta concretar el dia amb els Cinemes Roses per tal d’utilitzar la sala i
parlar amb la distrin¡buïdora de pel.lícules per veure quines hi ha de disponibles de
pel.lícules clàssiques adaptades als formats digitals actuals.
Es planteja la possibilitat de realitzar novament un “Curtmetragte” tal i com s’ha celebrat els
darrers dos anys amb un bon èxit de participació
Es planteja la posssibilitat de delegar la programació d’activitats a l’Espai +60 cultural.

3. PRECS I PREGUNTES
El senyor Salvador Rivas comenta la necessitat d’arreglar l’espai on es juga a petanca, ja
que diàriament hi van entre 60 i 70 persones

El senyor Esteve Pujol comenta que al Casal d’Avis tenen molt material antic de pel.licules
antigues d’excursions del Casal filmades per ells mateixos i que caldria digitalitzar-ho tot i
reparar-ho per tal de tenir-ho ben conservat
El senyor Marc Danés li proposa de cedir-ho a l’Arxiu Municipal per tal de poder-ho
catalogar, conservar, digitalitzar i difondre com a part de la història de Roses
Per útim es comenta que el dia 30 es presenta el darrer volum del llibre “La gent gran de
Roses” al teatre

No havent-hi més assumptes a tractar, el president aixeca la sessió a les 17’54 hores, de la
qual cosa en dono fe.

El president

El secretari per delegació

Marc Danés i Zurdo

Francesc Sànchez Sunyer

Roses, a la data de la signatura electrònica.
(Document signat electrònicament)

