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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 

 

Dimarts, 11 de setembre de 2018 

Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament d'Elx 

Hora d'inici: 10.32 hores 

Hora de finalització: 12.05 hores 

 

Persones assistents: 

Sr. Carlos Sánchez Heras, president delegat del Consell i regidor de Polítiques de Majors. 

Sr. Felip Sànchez Gamero, regidor del grup municipal Compromís 

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. 

AFRARTEE 

Club de Pensionistes i Jubilats de l’Altet. 

Vocalia 3a Edat AV Barri Obrer d’Altabix. 

Vocalia 3a Edat AV Carrús Est. 

Sindicat de Jubilats i Pensionistes de CCOO. 

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 Ports Encarnades. 

Jubilats i Pensionistes Il·licitans. 

AV Partida Altabix-La Gàl·lia. 

Assoc. Mestresses de Casa La Vallverda-La Mangrana. 

Vocalia 3a Edat AV Barri La Sabatillera. 

Vocalia 3a Edat AV La Baia-Asprella. 

Vocalia 3a Edat AV Partida de Carrús Nord-Camí del Pantà 

Vocalia 3a Edat Pla de Sant Josep-Canal. 

Assoc. 3aEdat CS Plaça Barcelona i adjacents. 

Assoc. de Cultura i Oci de la 3a Edat Poeta Rafael Alberti. 

Vocalia 3a Edat AV Habitatges Socials del Polígon Palmerars. 

Vocalia Associació Cultural 3a Edat Polivalent de Carrús. 

Jubilats i Pensionistes del PSOE. 

Vocalia 3a Edat AV Raval Nou. 

Vocalia 3a Edat AV Sant Antoni. 

Vocalia 3a Edat AV Sant Crispí. 

SUPPO-ONCE 

Assoc. Alumnes Majors Universitaris Elx UMH (AUMEX) 

Assoc. d'Oci i Cultura d'Adults Victòria Kent. 
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Associació de Viudes d'Elx. 

 

Comença el Consell a les 10.32 hores amb el repartiment de la fotografia/record de la convivència 

dels/de les representants del Consell del juny passat, com a tancament de la primera part de l'any, 

celebrada en la seu de l'Associació dels Amics de l'Arròs amb Costra. 

Després d'aquest repartiment a cadascun/a dels/de les representants que hi assisteixen, comença el 

consell amb les paraules del regidor Carlos Sánchez desitjant a tots que l'estiu s'haja passat bé. 

 

A continuació, es guarda un minut de silenci en record de la col·laboradora i voluntària responsable 

dels balls del Centre Cívic Candalix-Bailongo, María Campello Soler, “Maruja”, que va morir el passat 

mes d'agost. Es passa a tractar el primer punt de l'ordre del dia:  

 

1.-APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 

Es pregunta a les persones assistents que, com que se'ls ha lliurat l'esborrany de l'acta amb 

anterioritat, si hi han trobat alguna cosa per a modificar.  Com que no es presenta cap modificació, 

s'aprova l'acta de la sessió anterior per unanimitat. 

 

2.- INFORMACIÓ MUNICIPAL 

 

-El regidor de Majors, Carlos Sánchez, presenta els nous companys/es incorporats recentment a la 

regidoria: 

Cristina García Antón, infermera; Alicia Pérez García, psicòloga; i Daniel Maestre García, graduat en 

Gestió i Administració Pública. És una pena que només s’hi estaran amb un contracte d'un any, però 

segur que en aquest temps realitzaran moltes coses interessants. I, com l'any anterior, aquells que 

vulguen xarrades d’infermeria i de psicologia hauran de sol·licitar-les en la Regidoria de Majors. 

Aquestes professionals estan preparant unes jornades del Dia Mundial del Cor, i es convida a tothom 

perquè hi assistisca. Daniel, principalment, s'encarregarà del tema de Ciutats Amigables amb les 

Persones Majors, i, d’aquesta manera, aquelles persones que s'interessen per aquest projecte i 

vulguen participar-hi o que simplement se'ls explique amb tranquil·litat el tema, podran concertar cita 

amb Daniel i quedar en la Regidoria.  

 

-Durant el mes de juny, un grup de majors es va presentar en la Regidoria per a sol·licitar que, alguns 

dels balls que es realitzen en caps de setmana, principalment en horari de vesprada, es puguen fer en 

horari de nit, per exemple de 21.00 a 24.00 hores. Argumenten que són majors d’uns seixanta i tants 

anys, i que l'horari de la vesprada els sembla molt enjorn,  que comprenen que els majors de més edat 

vulguen retirar-se abans, però que a ells els sembla molt prompte. Des de la Regidoria s'està estudiant 

la possibilitat de realitzar-ne almenys un al mes. Se’ls comunicarà quan siga possible. 

 

- Aportacions per al Mes del Major 2018 

En l'anterior consell es va sol·licitar que els/les membres del Consell que ho estimaren oportú 

realitzaren aportacions per a incloure en la programació d'Octubre Mes del Major 2018, i s'han rebut 

les següents, de les quals s'hi han inclòsla majoria: 
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-CEAM 

 Eixida a Cofrents, visita cultural: 15 €  Org. CEAM 

 Eixida creuer fluvial i visita cultural a Cofrents: 25 € 

 Ball especial dia 30 d'octubre en CEAM 

S'inclourà tot en programa general 

 

- CCOO 

 Màxima descentralització: Podem dir que sí que complim aquesta premissa, però cal tenir en 

compte que nosaltres no triem on estan algunes de les instal·lacions que precisem. 

 De les peticions que se'ns ressenya, Carlos Sánchez comenta que moltes són inviables per: 

o OSCE: la seua programació és tancada i parteix des d'ells/cultura. No actuen on se'ls 

demana. 

o Peticions que són competència de Cultura i que no són per al mes del major. 

o Petició de difusió del Misteri en barris: Tampoc no és una competència nostra, més bé 

és de la Regidoria de Cultura o del Patronat del Misteri, i no és suggeriment per al mes 

del major, sinó una reivindicació que ells presenten. 

o Petició coneixement del nostre patrimoni. Ja l’estem realitzant, i també en aquest mes 

del major s'inclourà alguna visita cultural. 

o Major projecció de cinema social. Una altra petició de competència per a Cultura;  i, no 

obstant això,la vam incloure en la programació del major de l'any passat amb dues 

projeccions, El Becario i Hotel Marigold. Encara que van agradar molt al públic 

assistent, ens va suposar un cost molt alt per al públic que finalment hi va assistir. 

 

-Antonia Bernad, representant AV El Toscar 

Vol que actue el cor del Polivalent. És un tema que ja s'ha parlat en moltes ocasions amb ella i que no 

depén directament de nosaltres. De totes maneres, inclourem en la programació una actuació de cors 

que integren en la seua totalitat persones majors, i ja veurem si hi està o no el del Polivalent. Uns 

altres, com el de Pepe Payá, ja ens ha confirmat que hi actuarà. 

 

-Debat de la Ciutat 

Pedro Martínez torna a recordar que el Debat de l'Estat de la Ciutat es durà a terme en dates 

pròximes, tot i que encara no es coneixen aquestes, però recorda que aquells que vulguen han de 

remetre ja les seues peticions o punts a incloure-hi, bé siga fent-les arribar a ell mateix o a la Regidoria 

de Majors, que li les remetrà, si aquesta via és més fàcil. 

 

-Esborrany d'activitats per al Mes del Major 

Carlos Sánchez comenta les activitats que ja tenim ultimades per al Mes del Major. No es passen per 

escrit, ja que han ballat algunes dates i no estan totalment concretades en aquest moment. En dates 

pròximes es facilitarà publicitat de la programació definitiva.  

Es fa el comentari que ja s'està barrejant la idea d'estendre’l encara més, per tota la resta de l'any, 

però procurant fer un esment especial al mes d'octubre. 

 

En aquest moment del Consell, Carlos Sánchez agraeix la presència dels seus companys/es de 

corporació política: M. Dolores Serna, del PP; Eva M. Crisol, de Ciutadans; Fernando Durá, d'Il·licitans 

per Elx; i Felip Sánchez, de Compromís. 
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-Campanya del Major 

Es refereix així a la campanya de sensibilització envers les persones majors que pròximament, i 

coincidint amb el mes d'octubre, s’hi presentarà i posteriorment llançarà als mitjans de comunicació. 

Convida a tot el Consell que acudisca a la presentació d’aquesta i hi participe amb els seus fills, néts i 

amics, i així, en conéixer-la de primera mà, puga explicar-la al seu torn quan aparega en els mitjans per 

al públic en general. 

 

-Per al dia 1 d'octubre, en l'acte Institucional que es realitzarà, es presentarà així mateix una APP, per a 

facilitar als majors la informació sobre les diferents activitats que la Regidoria realitzarà i on se 

situaran, així com altres dades per a la inscripció en aquestes, o els telèfons de la Regidoria per a 

qualsevol consulta. Convida a tothom que acudisca a l'acte amb els seus mòbils i així gaudir-ne des del 

primer moment. 

 

-Es fa un visionat, que des de la Regidoria de Majors s'ha preparat, d'imatges del dia de la convivència 

en el mes de juny. Es comenta que si alguna persona hi està interessada, que s'aprope a la Regidoria 

amb un USB i li les copiaran. 

(Carlos Sánchez s'absenta un moment per a assistir a roda de premsa). 

 

-A continuació, les companyes Cristina (Infermera) i Alicia (psicòloga) presenten la I Jornada del Dia 

Mundial del Cor, que se celebrarà els dies 27, 28 i 29 de setembre en el Centre de Congressos. Ens 

n’ofereixen la programació i ens conviden a assistir-hi, tant a tots els ací presents com a tots aquells 

ciutadans que estiguen interessats en aquest tema tan important. 

 

-Torna a prendre la paraula Pedro Martínez, dona la benvinguda a tothom després de l'estiu i recorda 

una vegada més que realitzen aportacions que es puguen proposar en el Debat de la Ciutat per part de 

les persones majors, per a reivindicar, sol·licitar, demandar temes o actuacions relacionats amb aquest 

col·lectiu, i que les llegirà tal com li les entreguen. 

 

 

-Claudia Amelin, representant de CCOO, en relació al Debat de la Ciutat, fa referència a la desigualtat 

de tracte i d’atenció que existeix entre les persones usuàries dels dos hospitals que atenen  la població 

d'Elx. Hi ha moltes queixes d'aquesta divisió de la població del municipi i que, segons la zona en què es 

residisca, correspon l'assistència a un o un altre, tant per les demores com per l'atenció prestada al 

mínim de l'hospital de gestió privada (Mixta). 

Pedro Martínez la convida que faça un escrit sobre aquest tema, que realment afecta els majors, i que 

es presentaria en el Debat o en el mateix Consell del Vinalopó del qual Carlos Sánchez i ell mateix 

formen part. 

 

S'obri entre diferents assistents diversos dubtes sobre les intervencions i la forma d’aquestes en el 

debat, i si les qüestions que es plantegen es presenten amb antelació o com es fa. 

 

Tomás Mora aclareix que es demana que les intervencions siguen bàsicament curtes, per la qual cosa 

també adverteix les persones assistents que si molts presentaren propostes, com que Pedro ha 

comentat que les llegirà tal com les hi presenten, pot ser que no siga possible, ja que com a molt es 

concedeixen de 5 a 8 minuts per representant. 

Com que no hi ha més preguntes sobre aquest tema, se segueix amb el següent punt. 
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3.- PREGUNTES I SUGGERIMENTS.- 

 

-Miguelina Guilabert, representant d’AFRARTEE, comenta que ella col·labora com a voluntària en el 

programa de la UMH Mayores en l'Onda i, que encara que ella porta l'àrea de cuina, s'ofereix a 

difondre la programació de la Regidoria per al Mes del Major 2018. 

Un altre tema que comenta Miguelina és que en el seu carrer i adjacents, com estan prop d'horts de 

palmeres, hi ha una olor i presència de rates terrible. A més, ja ha esbrinat que l’extinció dels 

rosegadors que es troben en els horts pertany a l'Ajuntament, mentre que els que es troben en els 

claveguerams correspon a Aigües d’Elx. Demana a qui siga que corresponga que això se solucione com 

més prompte millor, pels problemes higiènics i de salubritat que presenta.  

També l'arbrat de la zona dona problemes,ja que ha crescut tant que es fica per les finestres de les 

cases dels primers pisos, amb el consegüent perill afegit que, a l'estiu, els anteriorment esmentats 

rosegadors es poden colar per aquestes. 

 

Carlos Sánchez, també com a regidor de Sanitat, és coneixedor del tema i explica que s'hi intervé, però 

que en zones com precisament la que ha comentat és difícil, ja que conflueixen molts factors. A més 

dels que s'han anomenat, també està el tema dels plaguicides en zones escolars, i, en els horts privats, 

qui hi ha d'intervenir són els seus propietaris. 

 

-Rafael Oliva, representant AV Polivalent de Carrús, planteja que en les papereres de la plaça de 

Madrid, i suposa que en altres, es tiren a més de papers les bossetes amb els excrements dels gossos, i 

amb l'acumulació d’aquests l'olor és insuportable. Si d'una banda s'ha aconseguit que s'arrepleguen 

del terra, de l'altra, en deixar les bossetes en llocs tan propers a bancs on seuen les persones, aquests 

no poden arribar a utilitzar-se per l’olor que desprenen. 

Carlos li comenta que seria de sentit comú que això no es fera així, i que ja que es comença a tenir 

l'educació suficient per a arreplegar els excrements de les mascotes, que també es tinga la 

intel·ligència o el pensament de saber que molesta en aquests llocs. “No cal educar el gos, sinó el 

propietari”. 

 

-Pepe Gracia, representant AV Portes Encarnades,fa un comentari sobre els dàtils que cauen sobre les 

voreres i, fins i tot,sobre el mobiliari urbà. En la zona del Raval això és molt acusat, ja que als dàtils 

caiguts se suma el mal estat d'alguna vorera i l'estretor d’aquestes, la qual cosa fa molt difícil transitar-

hi, sobretot a les persones majors. El parc del Monjo està “que fa fàstic”, com mai. Així mateix, segueix 

queixant-se que és una zona on es fa molt poc en relació a infraestructures i dotacions per al veïnat, 

encara que hi ha espais que es podrien aprofitar. 

 

-Antonio Visiedo, representant de Carrús Nord-Camí del Pantà. El carril bici està molt malament, 

només s'ha netejat des del pont a la rotonda i no s’hi pot transitar bé. 

El camí vell d’Asp (1a rotonda) també té falta de neteja, i hui mateix una xicoteta serp s'ha introduït en  

sa casa, ja que hi ha solars que precisen neteja. 

Se li indica que, en els solars particulars, l'Ajuntament no pot intervenir si no és per via judicial, perquè 

el problema ja és extremadament acusat. A les zones rurals encara es complica més i és molt més lent 

intervenir-hi. 
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- Asunción Martínez Aniorte, representant de Carrús-Est, torna a insistir en el mateix tema del qual 

parla en quasi tots els consells, ja que ha passat l'estiu i ha sigut escandalós el volum de brossa 

acumulada, a més de les orines. Pregunta si amb la nova contracta millorarà aquest tema, ja que el 

veïnat es mereix un barri més net, i sobretot les persones majors, que no es desplacen grans 

distàncies, sinó que per a prendre el sol o l'aire el millor seria els espais verds del seu propi barri i, en 

concret, els del barri al qual representa estan molt deixats de la mà i arriben a no ser agradables com a 

zona d'esplai i descans. 

S'hi ha presentat, a més, un seriós problema de persones alcohòliques desnonades que viuen en una 

zona de l'avinguda de la Llibertat, a l'altura del baixador de Carrús, i que es troben en un estat 

lamentable, impedint que el veïnat puga circular per aquesta zona, pel perill i l'extrema brutícia. 

Demana que s'intervinga amb aquestes persones i que se'ls busque un lloc digne per a viure, i no en el 

carrer i en aqueixes terribles condicions. 

 

-Claudia Amelin, representant de CCOO, pregunta pel nou CEAM, i Carlos Sánchez li explica que 

l'Ajuntament cedeix els terrenys, que ja ho ha realitzat, i que Conselleria ha d'assumir la construcció i 

dotació perquè siga un nou centre, i això ja no depén de l’Ajuntament d’Elx. 

Claudia també exposa que hi ha moltes queixes en les partides rurals del municipi per la brutícia, 

brosses i efectes abandonats que hi ha, i no és lògic que des de tots els barris fins al mateix camp 

hagen de queixar-se.  

Carlos li contesta a això que s'haurà d'esperar a la nova contracta, ja que amb aquesta no es pot fer 

molt més. 

 

-Pepito Antón, representant del’AV Raval Nou, comenta que en el carrer del cinema Odeon, a l'altura 

del pas de vianants en alt, com que s’arreplega tota l'aigua que s'embassa, forma un gran bassal. 

 

-Domingo Moreno, representant de l’AV Toscar, exposa que en el carrer José Díez Mora hi ha un 

escocell en molt mal estat i ja ha caigut una persona. Demana que es repare al més prompte possible. 

 

 

Amb aquest últim assumpte es dona per finalitzada la sessió a les 12.05 hores. 
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