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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
Dimarts, 13 de juny de 2017 
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament d'Elx 
Hora d'inici: 10.35 hores 
Hora de finalització: 12.08 hores 
 
Persones assistents: 
 
Sr. Carlos Sánchez Heras, President Delegat del Consell i Regidor de Polítiques de Majors 
Sr. Felip Sánchez Gamero, Regidor del Grup Municipal Compromís; C. de Participació 
Ciutadana, Associacionisme, Participació i Òrgans municipals. 
Sra. María Dolores Serna Serrano, Regidora del Grup Municipal Partit Popular 
Sra. Eva María Crisol Arjona, Regidora del Grup Municipal Ciutadans 
Sr. Fernando Durá Pomares, Regidor del Grup Municipal d'Il·licitans per Elx 
Sr. Pedro Martínez Ferrández, President Honorífic del Consell Municipal de Persones Majors 
Sra. María Dolores Irles Oliver, Cap de Gestió de la Regidoria de Polítiques de Majors i 
Secretària del Consell. 
Vocalia 3a Edat AV Centre Avinguda País Valencià 
Vocalia 3a Edat AV Barri Obrer d’Altabix 
Vocalia 3a Edat AV Carrús Est 
CEAM Elx  
Club Sènior Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Assoc. d’Antics/gues Alumnes del Col·legi Santa Maria d'Elx 
Vocalia 3a Edat AV el Toscar i Carrers Adjacents  
Vocalia 3a Edat AV Filet de Fora i Portes Encarnades 
Jubilats i Pensionistes Il·licitans 
Vocalia 3a Edat AV la Lloma de Sant Pere 
Vocalia 3a edat AV la Sabatillera 
Vocalia 3a Edat AV la Baia- Asprella 
Vocalia 3a Edat AV Perleta-Maitino 
Vocalia 3a Edat Pla de Sant Josep-Canal 
Assoc. 3a Edat Centre Social Plaça Barcelona i Adjacents 
Vocalia 3a Edat AV Poeta Rafael Alberti 
Vocalia Associació Cultural 3a Edat Polivalent de Carrús 
Jubilats i Pensionistes del PSOE 
Vocalia 3a Edat AV el Raval Nou 
Vocalia 3a Edat AV Sant Antoni 
Vocalia 3a Edat AV Sant Crispí 
Assoc. Alumnes, Exalumnes i amics de les Aules Universitàries d'Experiència de la UMH d'Elx. 
Assoc. d'Oci i Cultura d'Adults V. Kent 
 
 
 
 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

AJUNTAMENT D’ELX, Regidoria de Polítiques de Mayors. C/ Ánimes, 1. 03202 Elche. Tfno. 96 665 82 63.  mayores@ayto-elche.es 

 

Obri el Consell del dia de hui, 13 de juny de 2017, a les 10.35 h el regidor Sr. Carlos Sánchez 
Heras, donant la benvinguda a tots els assistents. Abans de donar començament el Consell, es 
guarda un minut de silenci per José Vicente Quiles García, representant del moviment veïnal 
de la Baia-Asprella, mort el 27 d'abril de 2017. 
 
 
ORDRE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Lola Irles pregunta si existeix alguna dada que s'haja de modificar perquè quede correcta i així 
aprovar-la. 
S'aprova l'acta de la sessió anterior. 
 
A continuació es presenta als representants del Programa Pacient Actiu de la Generalitat 
Valenciana, que acudeixen hui al Consell de Majors per donar a conéixer el seu projecte de 
suport a pacients que viuen amb una malaltia crònica. Fan l'exposició del seu projecte i on 
poden acudir en cas de voler adherir-se a ell, que és en Salut Pública, situada en el Centre de 
Salut d’Altabix, o preguntar en el seu centre de salut. 
 
Es presenta a continuació un altre convidat al Consell de Majors, Rafael Alcaide, Cap de la 
Unitat de Policia Ciutadana (Seguretat Ciutadana). Tracta el tema de la seguretat de les 
persones majors a l'estiu, ja que es queden més soles, tant per vacances de familiars com de 
veïns i amics. Dóna unes quantes pautes que ajuden a mantenir-se més segurs als majors tant 
pels carrers, ara que la ciutat està més buida, com en la seua pròpia casa. 
Així mateix, els demana als majors, que presten atenció si observen alguna cosa fora del 
normal, persones vagarejant que no són veïns, cotxes que acudeixen repetidament però que 
no són coneguts…, que no dubten a cridar al 091, val més fer la comprovació i que siga una 
falsa alarma, que no tenir disgustos en el veïnat. 
A continuació contesta a les preguntes dels assistents, i indica que per als sorolls o decibels 
alts en places es pot cridar al 092 o posar una denúncia en www.policia.es 
 
El regidor Carlos Sánchez li dóna les gràcies pels consells que ha brindat a les persones majors 
assistents hui al Consell. 
 
 
2.-INFORMACIÓ MUNICIPAL 
 
Ràpidament, ja que hui el Consell està carregat de contingut, Carlos Sánchez passa a la 
informació municipal amb els següents temes: 

 
Majors mobilitzats.- La Fundació Vodafone Espanya-Jovesolides ha mantingut 
converses amb diversos regidors, entre ells Carlos Sánchez, i augmenta el nombre de 
tallers de mòbils i tauleta, per la qual cosa es convida als assistents al fet que s'animen 
per a assistir a cursos o comentar-ho entre coneguts o familiars. Poden telefonar a la 
Regidoria de Polítiques de Majors, acostar-se personalment o escriure'ns un correu 
amb les dades personals i de contacte, per a inscriure-s’hi. 
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Programa de ràdio.- En Ràdio Elx es realitzarà una trobada amb l'Alcalde, “Escola de 
Ciutadans”, en la qual les persones majors poden preguntar-li sobre els temes que 
vulguen del municipi. Igualment que passen o telefonen a la Regidoria per indicar-nos 
el seu desig de participar en el programa. 
 
Octubre Mes del Major.- Es torna a recordar que octubre és el Mes del Major, i que 
des de la Regidoria de Polítiques de Majors ja s'està preparant, però que esperem 
també poder incloure en la programació aquelles propostes d'aquest Consell Municipal 
de Majors. Es posa l'accent en el fet que la “Celebració de 50 Anys Junts”, enguany 
correspon als que es van unir el 1967, i que si coneixen alguna parella que vulga 
celebrar-ho, que donen nota en la Regidoria per anar organitzant l'esdeveniment, que 
com l'any anterior serà en el Centre de Congressos el dissabte 14 d'octubre. 
També, dins del Mes del Major, es realitzarà la I Jornada de Treball Explicatiu del 
Programa Ciutats Amigables amb les Persones Majors. S'anima als assistents al fet que 
se sumen a aquesta jornada per a posteriorment ser partícip i part integrant del 
Projecte. 
 
Balls Especials d'Estiu 2017 en l’Hort de Baix.- Com l'any passat i gràcies a l'èxit que 
van tindre, es tornen a realitzar els Balls Especials per a persones majors en l’Hort de 
Baix, els dies diumenge 23 de juliol, diumenge 30 de juliol i diumenge 6 d'agost, en 
horari de 21.00 a 01.00 hores com a avançament a les nostres festes patronals. 
L'entrada és gratuïta i existirà servei de cantina amb preus especials per a les persones 
majors. 
 
Programa “Vides Compartides”.- Des de la Regidoria de Joventut acudeix Marga 
Galiano, cap de gestió, i Esther Martínez, per informar sobre el programa i animar als 
assistents a participar-hi o comentar-ho amb coneguts a qui els puga interessar. Passen 
un vídeo amb imatges i comentaris de persones que en anys anteriors ja hi han 
participat, on s’explica la seua experiència. Així mateix, les companyes de la Regidoria 
de Joventut exposen que en el pròxim mes de setembre es realitzaran una sèrie de 
trobades entre persones majors i joves per començar a compartir xicotets moments 
quotidians, com prendre un café en una terrassa, comentar un llibre o anar junts al 
cinema. S'organitzarà conjuntament amb la Regidoria de Polítiques de Majors. Carlos 
Sánchez convida a tots els assistents a participar-hi.  

 
(S'absenta Fernando Durá, regidor d'Il·licitans per Elx). 
 
3.- PREGUNTES I SUGGERIMENTS.- 
 
-La Lloma de Sant Pere.- Neteja de camins. Ja s'ha realitzat en algun d'ells, l'associació va 
telefonar al 010, però falten més per esbrossar i pregunta que per a quan. Se li contesta que 
passarem l'avís perquè continuen amb això. 
 
-CEAM.- Pepe Asencio sol·licita reunió amb Carlos Sánchez, per a tractar assumpte 
d'importància del CEAM. Per la seua banda, Paco Durá, indica que igual que van demanar que 
constara en acta la seua petició de neteja dels jardins, vol que també conste que s'estan 
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netejant ja per part de l'Ajuntament i que estan molt bé i dóna les gràcies de part de tots els 
usuaris i direcció d’aquest. 
També vol informar, arran d'un comentari de Gabriela Grau en el passat Consell, que la 
cantina del CEAM està oberta a tothom, no solament a les persones majors que assisteixen al 
centre. 
 
-Carlos Sánchez, en fer referències a temes del CEAM, comenta que l'Ajuntament té dos solars 
previstos per a cedir i que es construïsca el segon CEAM a Elx. Falten informes tècnics i que 
Conselleria responga. 
 
-Assoc. Alumnes, Exalumnes i Amics de les Aules de l'Experiència de la UMH.- Ascensión 
Castelló proposa que el solar de Renfe (pàrquing) es netege millor, ja que al final tot va a parar 
al CEAM. Carlos Sánchez li respon que li consta que la policia està vigilant molt la zona, tant 
aquest pàrquing com el de l'altra part de Candalix, però que encara que ja ha posat bastants 
multes, al final el que realment fa falta és educar, i quan aquestes persones que embruten en 
siguen conscients, el problema acabarà. 
 
Asunción Martínez representant de Carrús Est, se sume a aquesta idea, comentant que per 
més que els de neteja realitzen el seu treball, la gent per exemple tira les borses de brossa a 
tota hora del dia, i els veïns que tenen un contenidor a prop ho pateixen i molt més de cara a 
l'estiu amb les finestres obertes. 
 
(S'absenta Ma Dolores Serna, regidora grup PP). 
 
-Club Sènior UMH.-Ana Ma Martínez.- Dóna les gràcies per la visita a l’Alcúdia organitzada per 
la Regidoria de Polítiques de Majors, per al grup de voluntaris de la Regidoria i majors del 
Consell. I espera que aquesta siga el principi de moltes més, ja que ho van passar molt bé. 
 
-Rep. Sant Antoni.- Dóna les gràcies per la nova estació de BiciElx, que han posat en el barri. 
Està donant molt bon servei. 
No obstant això, el barri està ple de mosquits i gossos amb amos molt mal educats. Carlos 
Sánchez, també com a regidor de Sanitat, li respon que han de telefonar a la Regidoria de 
Sanitat, i indicar carrer o més o menys la localització del focus de mosquits, en aquest cas de 
Sant Antoni el carrer és Pintor Benedito. 
 
-Filet de Fora i Ports Encarnades.- José García Gracia comenta que la seua zona té carrers que, 
més que això, semblen bancals, de la mala herba que hi ha en ells (Justament en la premsa del 
dia ix un reportatge d'això amb ell). Demana que per favor s'arregle ja, ja que amb la calor 
encara es noten més les brosses i males herbes. Així mateix, en molts dels parcs de la zona no 
tenen bancs ni jocs infantils. També és un barri molt deficitari en connexions d'autobús urbà, 
per la qual cosa no estan molt ben connectats, alhora que es queixa que han realitzat la 
remodelació de moltes línies, però cap ni una en aquest barri i això que porten molt de temps 
sol·licitant-ho. 
 
El regidor Felip Sánchez li comenta que, d'una part, les ampliacions que s'han realitzat són 
perquè li donen servei a un nombre elevat de passatgers i connecten zones com la nova 
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Oficina de Trànsit. En el tema dels parcs, diu que coneix que està previst realitzar un xicotet 
jardí en la zona i que encara que no és molt es va sumant als existents. 
 
A les 12.08 i amb paraules de Pedro Martínez, President d'Honor, desitjant a tots els 
assistents un bon estiu, finalitza la sessió d'aquest Consell, i s’emplaça la pròxima per a finals 
del mes de setembre. 
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