CONSELL ASSESSOR DE L’ENVELLIMENT ACTIU
Reunió 2 de febrer de 2018
Assistents
Associació de jubilats l’Espai: Remei Vila Alfara, Mercedes Queralt, Agustin Caudet, Conxita
Bel
Associació de pensionistes, jubilats i protectors: José Queralt, Ramon Adell
Regidor de la Gent Gran: Joan Roig
El regidor dona la benvinguda als assistents i agraeix la tasca de les associacions de gent gran
del poble pel seu compromís i perseverança a l’hora de defensar els interessos del col·lectiu
que representen. Agraeix la confiança i el suport a l’Ajuntament i proposa començar la reunió
de treball amb les propostes dels representants de les associacions.
Els diferents membres de la Comissió plantegen diferents temes d’interès per al seu col·lectiu:
-

-

Proposen que es talle el transit el dia del ball del vermut (amb policies o amb tanques)
Expliquen que el Museu de les Terres de l’Ebre els ha proposat de fer un seguit de
formacions per a treballar la memòria i també diferents visites guiades durant l’any
2018. Acorden que es reuniran amb membres del Museu.
Manifesten que han detectat un clot a l’avinguda Catalunya i que caldria tapar-lo.
Exposen la necessitat de posar les càmeres de videovigilància davant actes vandàlics a
les zones dels contenidors d’escombraries.
Es fa un repàs de les incidències comunicades al regidor que ja han estat solucionades.
Finalment hi ha un debat d’actualitat sobre el projecte Castor i es proposa de fer, en
un futur, un reconeixement als membres de la Plataforma del Sénia.

El regidor es mostra d’acord amb totes les propostes i pren nota dels diferents temes exposats.
Els emplaça a utilitzar el servei de Whatsapp per a comunicar-li altres inquietuds o incidències i
els planteja la possibilitat de fer una sortida a Barcelona per a visitar el Parlament. Tothom hi
està d’acord.
Joan Roig, dona per finalitzada la reunió i emplaça els assistents per tornar a fer una trobada al
mes de setembre.
Tothom hi està d’acord. Finalitza la reunió

