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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
Dimarts, 26 d’abril de 2017 
Lloc: Saló de Plens del Ajuntament d’Elx 
Hora d’inici: 10:35 hores 
Hora d’acabament: 12:06 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 Ciudadanos 
Sr. Fernando Durà Pomares, Regidor del Grup Municipal de Ilicitanos por Elche 
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. 
Vocal Tercera Edat AVV Centre Avinguda País Valencià 
Vocal Tercera Edat AVV Barri Obrer d’Altabix 
Vocal Tercera Edat AVV Carrús Est 
CCOO Sindicat de Jubilats i Pensionistes   
CEAM Elx  
Club Sènior Universitat Miguel Hernández d’Elx 
Assoc. de Antics/gues Alumnes del Col·legia Santa Maria d’Elx 
Vocal Tercera Edat AVV El Toscar i carrers adjacents  
Vocal Tercera Edat  AVV la Lloma de Sant Pere. 
La Marina, Comissió Tercera Edat 
Vocal Tercera Edat AVV La Vallverda Unida 
Vocal Tercera Edat AVV  La Zapatillera. 
Vocal Tercera Edat AVV LesB Baies / Asprella 
AVV Plaça Barcelona, Parc Primer de Maig, Jardí Joan Fuster i carrers adjacents del barri de 
Carrús 
Vocal Tercera Edat Pla de Sant Josep-el Canal 
Vocal Tercera Edat AVV Poeta Rafael Alberti 
Vocal Associació Cultural Tercera Edat Polivalent de Carrús 
Jubilats i Pensionistes del P.S.O.E 
Vocal Tercera Edat AVV  El Raval Nou 
Vocal Tercera Edat AVV Sant Antoni 
Vocal Tercera Edat  AVV Sant Crispí 
Club Social Jubilats i Pensionistes de Torrellano 
Assoc. Alumnes, Exalumnes i Amics de les Aules Universitàries d’Experiència de la U.M.H. 
d’Elx. 
Assoc. d’Oci i Cultura d’Adults V. Kent 
Associació de Viudes d’Elx 
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Obri el Consell del dia de hui, 26 d’abril de 2017, a les 10.35h el regidor Sr. Carlos Sánchez 
Heras, donant la benvinguda a tots els assistents. Cedix la paraula a Loli Serna que fa una 
menció a les medalles esportives aconseguides per la nostra companya Ángela Ripoll i el seu 
equip en gimnàstica rítmica per a persones amb discapacitat intel·lectual, situant-se per 9é 
any consecutiu com a campiones d’Espanya de la seua modalitat. 
 
 
ORDE DEL DIA 
 
1.- APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR. 
 
Lola Irles pregunta si hi ha alguna dada de l’acta que s’haja de modificar perquè quede 
correcta i així aprovar-la. 
Ens indica el regidor Fernando Durà, del Grup Municipal Ilicitanos por Elche, que no apareix en 
la relació d’assistents. Es prden nota per a indicar que sí assistí. 
També se’ns indica que es repetix una de les representacions, la de Jubilats i Pensionistes 
Il·licitans. 
Després d’això, queda aprovada l’acta de la sessió anterior. 
 
 
2.-INFORMACIÓ MUNICIPAL. 
  
 VALORACIÓ DEL CONCURS SUPER XEF SÈNIOR 

 
Carlos Sánchez, fa una valoració molt positiva de l’activitat realitzada en fa poc (28, 29, 30 de 
març i 6 d’abril), pels valors que es posaren de rellevància: La transmissió del saber fer, 
adquirida amb l’experiència i el pas dels anys, i donar visibilitat als majors i que encara 
comptant amb molts anys, com molts dels participants en esta edició, s’ha demostrat que 
seguixen molt actius i en plenes facultats, capaços de realitzar magnífiques coses. 
Demana opinió al Consell de Majors per a realitzar una altra edició del concurs l’any pròxim.  
S’establix un debat d’idees, no sobre la conveniència que es veu que si s’ha de realitzar, ja que 
ha eixit molt bé, sinó sobre receptes tradicionals, de la terra de la qual cada cuiner vulga. Es 
queda que, en dates més pròximes al concurs es preguntarà sobre estes qüestions. 
Carlos informa que per part dels patrocinadors, Makro i Musgrave (Dialprix), volen que es 
realitzen més edicions,  ja que han quedat molt contents amb esta.  
 
-Gabriela Grau-AVV Centre País Valencià-Que fon participant, opina que el nivell fon molt alt i 
de qualitat. Carlos Sánchez afig que els xefs professionals que acudiren com a jurat també 
quedaren impressionats amb la qualitat dels plats i la seua elaboració, inclús proposaren que 
algun major poguera acudir al seu restaurant en algunes dates concretes, a manera de dia 
especial. 
 
(S’incorpora  el Regidor Felip Sánchez.) 
 
-Ascensión Castelló-Assoc. Alumnes, Exalumnes i Amics de les Aules Universitàries 
d’Experiència de la UMH a Elx- Comenta que no ha vist molta publicitat, només en llocs 
municipals (Centres Socials,…) i proposa que per a l’any que ve es poguera repartir per 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

AJUNTAMENT D’ELX, Regidoria de Polítiques de Majors. C/ Ànimes, 1. 03202 Elx. Tfn. 96 665 82 63.  mayores@ayto-Elx.es 

 

comerços i carrers que tenen molta afluència de públic. Carlos li explica que a més de 
cartelleria, es posaren alguns anuncis en ràdio, però que estos tenen un cost molt elevat, i que 
els mitjans de comunicació, sobretot premsa escrita, s’ha portat molt bé i han realitzats bons 
reportatges amb moltes fotografies, bé és cert que més ja amb el concurs  en marxa. 
 
Se suggerix també que una altra manera de publicitat seria passar pels centres socials per 
informar els usuaris dels distints tallers. Lola Irles contesta que es passà als seus monitors 
perquè s’informara des d’allí.  
Prenem nota de tots estos suggeriments que van sorgint que puguen millorar l’edició de l’any 
pròxim. 
 
- Un altre problema que es planteja es la cabuda del lloc que és molt xicotet. Es contesta que 
en som conscients, però les instal·lacions de cuina hi són estupendes, per la qual cosa canviar 
d’ubicació, d’entrada no es contempla i sí s’estudiarà la forma en què puga assistir més públic 
acompanyant. Per a l’entrega de premis de la final, també es té clar que haurà de ser inclús en 
un altre lloc i en una altra data a fi que tots puguen assistir. 
- Pregunten també per les receptes: Lola Irles contesta que l’equip organitzador les té i amb 
elles i les fotografies que s’han fet durant l’activitat es vol compondre un llibre, que es vol que 
estiga llest per al mes d’octubre, Mes del Major. Carlos Sánchez afig que un patrocinador està 
arreplegant imatges dels finalistes per a elaborar la seua pròpia documentació i projectar-la 
en els seus establiments. 
 
- Loli Serna també pregunta si es farà algun curs específic per a persones majors: se li contesta 
que és cert que algunes persones ens ho preguntaven,  pensant que el concurs era un curs. 
Ella apunta que es podrien realitzar els dissabtes, quan l’escola no està funcionant. 
 
- Pedro Martínez respon, que torna a recordar que tots els assistents al Consell són 
representants de les seues associacions, i per tant han d’actuar com a canal difusor de les 
activitats i temes que tracta el Consell. I este treball és una part important com a representant 
del Consell. 
 
- María Peña-AVV (Barri Obrer d’Altabix) afig que hi havia cartells en tots els centres i que 
s’han de llegir, perquè informació sí que n’hi havia. 
 
- Asunción Martínez-AVV Carrús Este-Plaça de Barcelona-Apunta que li ha paregut molt bé el 
concurs perquè s’han tornat a cuinar receptes molt bones de la terra i de fa molts anys. Carlos 
Sánchez recorda que de fet la guanyadora d’esta edició ho ha fet amb arròs amb ceba, una 
recepta molt senzilla però bona i molt típica de la zona. 
 
- La representant d’Altabix puntualitza sobre les receptes tradicionals. Carlos li comenta que 
en realitat i almenys per enguany, allò que es pretenia era recuperar sabors de sempre, 
cuinats  pels que dia rere dia les han realitzat tota la vida, i d’eixa manera donar importància 
al treball i al saber fer d’aquells que no sent professionals o sense els estudis de cuina, han 
demostrat una gran experiència. S’ha volgut donar importància i posar de relleu que les 
persones majors saben, i molt, fer coses molt ben fetes. 
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- Vocal Tercera Edat AVV Poeta Rafael Alberti- Posa en valor que les receptes no solament 
siguen d’Elx.  
 
 VIDES COMPARTIDES 

 
El següent tema que comenta el Regidor Carlos Sánchez és el d’este projecte que està 
desplegant des de fa anys la Regidoria de Joventut, amb la col·laboració de la UMH i alguna 
altra universitat local. 
Precisament en estos dies (25 i 26 d’abril) s’està portant a terme una trobada o jornades 
sobre este programa.  
Lola Irles aclarix que és este tema el que ja en la convocatòria del present consell, i quan 
arreplegaven la documentació en la regidoria, se l’invitava a participar. Així mateix clarifica 
que si algú no ha pogut assistir estos dies, pot demanar informació més detallada del projecte, 
tant en la  Regidoria de Joventut com en la de Majors, ja que esta activitat té continuïtat tot 
l’any. 
 
 
 50 ANYS JUNTS 

 
Tant Carlos Sánchez, com Lola Irles, comenten que es torna a obrir el període d’inscripció (del 
2 de maig al 15 de setembre) per a l’acte que organitza la Regidoria de Polítiques de Majors, 
de les BODES D’OR, que és una activitat que encara que s’enquadra en la programació de 
celebració del Dia Internacional de les Persones Majors, Octubre, Mes del Major, per la 
importància i per la pròpia naturalesa de la seua organització s’ha de començar ja. 
Es recalca la importància que siga difosa esta informació per part dels usuaris del Consell. 
 
 
 OCTUBRE, MES DEL MAJOR 

 
També es comunica als assistents que és un bon moment encara que parega llunyà, per a anar 
proposant activitats que es vulga incloure en la programació d’este mes, dedicat com a 
homenatge a les persones majors. Esperem les propuestas de les diferents associacions. 
Per part de la regidoria, ja s’està treballant en açò, ja que algunes de les activitats (coma 
l’anterior mencionada, de les Bodes d’Or, requerixen preparacions amb molt de temps 
d’antelació) 
 
 
 
 
 INFORMACIÓ/FORMACIÓ 

 
Carlos Sánchez comenta que en esta etapa del Consell de Majors, es pretén que en cada un 
d’ells es tinga, a més de la resta de contingut, una Informació/formació temàtica. En este 
Consell es parlarà una mica sobre el MOSQUIT TIGRE, invitant així mateix a assistir a les 
xarrades que estan programades pels diferents centre socials, tant del nucli urbà com de les 
pedanies a fi de donar una informació exhaustiva i detallada sobre com minimitzar la seua 
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aparició en el nostre entono, i una volta, víctima de la seua picada, com procedir, en el seu 
cas.  
Les dates i els horaris són els següents: 26 d’abril a les 19’00 h en C.S Altabix 
                                                                 27 d’abril a les 19’00 h en C.S les Baies 
                                                                   2 de maig a les 19’00 h en C.S Vallverda 
                                                                   3 de maig a les 18’00 h en C.S La Marina 
                                                                   6 de maig a les 18’00 h en C.S la Foia 
 
Carlos Sánchez explica les característiques del mosquit, la picada que produïx i el perill que 
implica en poder estar infectat per virus o bacteris. Fa deu recomanacions per a evitar-ho en 
la mesura de les possibilitats. 
Des de la Regidoria de Sanitat es distribuiran cartells i fullets informatius. Els representants 
d’este Consell, poden passar a arreplegar-los per distribuir-los per la seua associació o zona de 
treball. 
 
- Julia-Assoc. Viudas- Apunta sobre esta qüestió, que ja s’ha parlat d’este tema en els 
cementeris, ja que l’aigua de les flors actua com a focus propagador. Demana a les famílies 
que s’actue amb sentit comú i que tinguen molt de compte amb l’aigua estancada que pot 
quedar allí. 
 
- José Asencio-CEAM- Como ha d’absentar-se, sense estar encara en el torn de preguntes i 
suggeriments, demana la paraula, per a en primer lloc enviar una salutació de part de tots els 
integrants del CEAM, ja que esta és la primera ocasió de dirigir-se al Consell de Majors, així 
com del seu company Francisco Durà. 
Demana la col·laboració de totes les entitats del municipi perquè no s’abandone el CEAM a la 
seua sort. L’Ajuntament d’Elx ja col·labora i se li està molt agraït, però opina que el CEAM és 
de tot el municipi i que tots han de conéixer allò que passa en ell i donar suport a les peticions 
d’allò que li falta. 
Comenta que ja amb l’Ajuntament s’està treballant per obrir durant el cap de setmana i 
ressalta l’orgull que l’Alcalde i el Regidor Carlos Sánchez participaren en la renovació del 
centre. 
Carlos Sánchez li respon que com s’han trobat algunes xicotetes dificultats, per això s’ha 
retardat un poc l’obertura però que se seguix treballant i en breu es realitzarà. A la resta dels 
representants assistents els pareix bé que s’òbriga. 
(Al final d’esta intervenció s’absenta José Asencio) 
María Peña demana també un jardiner per al centre. 
 
Se seguix parlant del mosquit tigre i clarificant alguns aspectes més, com que, per favor, es 
facilite el treball als treballadors de l’empresa fumigadora. 
 
- Conchi- Club Sènior U.M.H- Comenta que seria convenient informar en els col·legis a través 
dels professors, perquè es tinga consciència d’allò que pot passar si es té aigua estancada. 
Es comenta també que en els centres de secundària ja tenen informació en els departaments 
de biologia. 
 
Pren la paraula Lola Irles i comenta que les peticions formulades en el Consell anterior s’han 
derivat a les Regidories corresponents. 
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3.-PRECS I PREGUNTES. 
 
- Gabriela Grau-AVV Centre País Valencià- Vol tornar a incidir en el tema que ja comentà en un 
altre Consell: els avantatges que suposa per a la gent major compartir vivenda, pel tema de les 
relacions afectives i l’economia que suposa. Proposa al Regidor, Carlos Sánchez, que 
investigue sobre el tema. Este li contesta que precisament, en este Consell, s’ha parlat d’un 
projecte municipal “Vides Compartides” que té molta relació amb allò que està dient, bé és 
cert que en este projecte el fet de compartir vivenda es dóna entre generacions diferents 
(Major que acull jove). 
 
- Ascensión Castelló-Assoc. Alumnes, Exalumnes i Amics de les Aules Universitàries 
d’Experiència de la UMH a Elx- Explica una cosa més el tema de Vides Compartides, ja que ella 
ha assistit a les jornades organitzades. 
 
- Asunción Martínez-AVV Carrús Est-Plaça de Barcelona- Torna a insistir en els contenidors de 
brossa, que suposen un problema d’olors pudentes i més de cara a l’estiu. Demana que siguen 
rotatoris perquè no patisquen sempre els mateixos veïns. També suposen un problema la 
retirada de trastos diversos, ja que els deixen al costat dels contenidors i la gent ho toca tot 
desordenant-ho tot o llançant-ho tot a terra i algú pot resultar ferit. 
 
- Jaime Torres-Sindicat de Jubilats i Pensionistes CCOO- Intergeneracional. 
Referix que des de la seua organització fa temps que realitzen en Los Molinos (Crevillent) 
jornades amb jóvens (Intergeneracionals) que resulten molt interessants, amb temes variats: 
Dependència (Que afecta totes les edats), estudis… 
Així mateix, demana connexió entre tots els grups, para que cada un puga aportar informació 
a la resta (al Consell) de la matèria que li és específica i així els temes del Consell s’enriquirien 
molt. 
Proposa la realització de visites guiades per la nostra cultura: Palmerar, Alcúdia, Misteri, 
Museus…i que es facilite des de l’Ajuntament mitjans per a què els majors puguen accedir per 
exemple al Misteri en un dia especial reservat per a ells. Carlos li contesta que per exemple en 
eixe tema l’Ajuntament no té potestat, ja que el Misteri no és de l’Ajuntament, sinó de l 
Patronat, però que de totes formes ho tindrà molt en compte per si pot proposar-ho. 
Es proposa que en pròxims Consells puga visitar-nos algú de la Regidoria de Cultura i informar 
de les visites que es poden efectuar en el nostre municipi, especials per a majors. 
 
(Eva Mª Crisol s’absenta) 
 
- Pedro Martínez torna a recordar que és en el punt de preguntes i suggeriments on els 
representants han de fer les seues preguntes, però també les seues aportacions, ja que és 
molt interessants que cada associació porte els seus temes, per tal d’enriquir la informació del 
Consell. 
 
(Loli Serna i Fernando Durà s’absenten) 
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- Rep. Assoc. Viudes- Informa que en la seua organització es realitzen dos assemblees. L’una a 
nivell local i l’altra, provincial. Posen en comú temes d’interés comú, i entre totes les 
aportacions s’enriquix el treball comú. És una cosa així, com allò que ha proposat la 
intervenció anterior. 
 
- Francisco Durà – CEAM.- Saluda el conjunt de representants del Consell, ja que s’ha 
incorporat en esta sessió per la renovació de representants que s’ha produït en la seua 
entitat. Informa sobre una exposició dels treballs del taller de pintura, que es farà en l’Edifici 
Altabix, de la UMH del 28 al 10 de maig, i invita tots els assistents a visitar-la. 
També parla del tema de neteja exterior del centre, ja que el CEAM es troba  en un lloc molt 
turístic i visitat, i demanen que el vandalisme i la brutesa que es produïxen els caps de 
setmana en els seus jardins i zones exteriors per trobar-se al costat del pàrquing de Candalix, 
zona de botellón, es vigile i en la mesura de les possibilitat s’impedisca, ja que a més de 
dificultar les activitats normals del centre, és vergonyós. 
Carlos Sánchez li comenta que és un tema conegut i que encara que la policia intervé tots els 
caps de setmana és un tema amb què se seguix treballat per donar-li la millor solució. 
 
-Gabriela Grau-AVV Centre País Valencià- Comenta que visità a Ontinyent el Centre de Majors, 
i li sorprengué gratament que en la cantina quasi hi havia més jóvens que majors. Demana 
que el CEAM s’òbriga també als jóvens.  
 
- Conchi- Club Sènior U.M.H- Diu que veu interessant invitar la Regidora de Joventut per a 
conéixer els programes que s’estan portant a terme i com es treballa. 
 
- Diego Alonso- Vocal Tercera Edat AVV La Vallverda Unida-Comenta que en el Camí de Pallús 
hi ha clots, demana que es reparen. 
 
Conclou la reunió a les 12’06 hores. 
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