CONSELL ASSESSOR DE L’ENVELLIMENT ACTIU
Reunió 16 de març de 2017
Assistents
Associació de jubilats l’Espai: Remei Vila Alfara, Mari Carmen Fibla, Mercedes Queralt, José
Fernandez, Agustin Caudet, Maria Isabel Sancho, Conxita Bel
Associació de pensionistes, jubilats i protectors: José Queralt, Andres Balada, Andres Adell,
Ramon Reverté, Joan Batiste Reverté, José Queralt, Justo Sancho, Montse Camprubí
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.
Remei Alfara, presidenta de l’Associació de Jubilats l’Esplai, comparteix la satisfacció, en nom
de l’entitat, de poder participar de trobades com la d’avui per compartir inquietuds i propostes
per millorar el dia a dia de la gent gran del municipi.
José Queralt, secretari de l’Associació de pensionistes, jubilats i protectors d’Alcanar, fa
seues les paraules de la Remei Alfara i agraeix a l’Ajuntament la invitació.
Joan Roig proposa començar la reunió de treball amb les propostes dels representants de les
associacions.
Mercedes Queralt, membre de la junta de l’Associació de Jubilats l’Esplai, proposa la
eliminació de barreres arquitectòniques a la zona alta del municipi i la instal·lació de baranes
als carrers amb més pendent. Per exemple el Carrer Bon Matí.
El regidor, Joan Roig, pren nota i es compromet a realitzar les accions en el mínim temps
possible i a prioritzar aquest tipus d’accions relacionades amb la mobilitat segura de la gent
gran.
Andres Balada, president de l’Associació de pensionistes, jubilats i protectors, explica la
importància del ball dels diumenges per al col·lectiu de gent gran del municipi. Agraeix a
l’Ajuntament la col·laboració i el compromís per donar continuïtat a aquesta festa tan
característica.
Joan Roig, reafirma el compromís de la regidoria amb el ball dels diumenges i expressa la seva
satisfacció per l’èxit del projecte. Diu que n’és testimoni directe i que hem de presumir del ball
dels diumenges, ja que demostra la força del nostre teixit associatiu en l’àmbit de la gent gran.
Ramon reverté, agraeix el suport del regidor i proposa ampliar els horaris del ball dels
diumenges. La proposta és obrir algun dissabte per la tarda.
Joan Roig, diu que és una bona idea i que podran disposar de totes les eines que l’Ajuntament
té al seu abast per materialitzar-la.

Continua preguntant als assistents si hi ha més aportacions.
Andres Balada, president de l’Associació de pensionistes, jubilats i protectors, anima tothom
a seguir col·laborant per continuar treballant a favor dels interessos de la gent gran.
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

