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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
Dimecres, 11 d’abril de 2018 
Lloc: Saló de Plens de l’Ajuntament d’Elx 
Hora d’inici: 10.33  hores 
Hora d’acabament: 11.32 hores 
 
Persones assistents: 
 
Sr. Carlos Sánchez Heras, president delegat del Consell i regidor de Polítiques de Majors. 
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 de 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. 
 Amacmec. 
Vocalia 3a edat AV Barri Obrer d’Altabix. 
CEAM Elx.  
Vocalia 3a edat AV Centre-Avinguda País Valencià. 
Club Sénior 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. 
AV Partida Altabix la Gàl·lia. 
Vocalia 3a edat  AV la Lloma de Sant Pere. 
Assoc. Ames 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. 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. 
Club Social Jubilats i Pensionistes de Torrellano. 
Assoc. Alumnes Majors Universitat ELX (UMH) 
Assoc. d’Oci i Cultura d’Adults Victòria Kent. 
Associació de Viudes d’Elx. 
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El Consell comença a les 10.33 hores, amb paraules del regidor de Polítiques de Majors, Carlos 
Sánchez Heras, que comenta que ja ens trobem pràcticament preparant les activitats de la 2a 
part de l'any (s'hi incorpora en aquests moments Fernando Durá, d'Il·licitans per Elx). 
 
Es dóna pas al primer punt de l'ORDRE DEL DIA: 
 
1.-APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Com que l'acta es lliura amb anterioritat a la celebració dels consells, es pressuposa la lectura 
d'aquesta, per la qual cosa es pregunta si existeix alguna modificació o rectificació a realitzar. 
Queda aprovada per unanimitat i sense modificacions a aquesta. 
 
2.- INFORMACIÓ MUNICIPAL 
- Ja en l'anterior consell es comenta el tema d'intentar realitzar un intercanvi internacional 
amb persones majors de països europeus principalment. Se segueix treballant en això, ja que 
es considera interessant poder compartir certs temes des de punts de vista o de condicions 
diferents i encara que no és fàcil, se segueix treballant el tema: Temes de traducció de 
diversos idiomes, compatibilitat d'horaris i llocs per a establir bona connexió. 
- També es vol realitzar enguany una Marxa Intergeneracional, en què diverses edats 
compartisquen una jornada d'esport, i els uns i els altres formen equip. 
- Així mateix, i pot ser conjuntament amb l'anterior activitat, es vol realitzar una jornada de 
jocs tradicionals de la infància dels representants del Consell. Es convida al fet que hi aporten 
jocs. Si recorden exactament com es jugava, i amb les seues regles, millor, però encara que 
siguen xicotetes ressenyes serveix per a anar investigant. A més de recopilar-los en aquesta 
jornada es practicarien. S'anima també a la participació directa. 
- Es comenta per part de Carlos Sánchez que se segueix treballant amb el tema que els 
comerços realitzen un "tracte especial" a les persones majors. Ja hi ha diversos comerços de la 
zona centre i de la zona d'Altabix plaça de Castella que s'han oferit a participar-hi, així com 
alguns establiments de restauració. No és un tema excessivament fàcil, ja que existeixen 
moltes opinions diferents pel que fa a què oferir i com, i se segueix treballant. 
- Pel que fa al 8 de març, Dia Internacional de la Dona, i la proposta que des d'aquest consell 
es va dir de realitzar alguna cosa especial per a aquest dia, ens vam posar en contacte amb la 
Regidoria que és la titular en l'Ajuntament de l'organització d'aquest tema, ja que no volíem 
realitzar res paral·lel i ens vam oferir a ajudar. Ens conviden a tots els actes i al fet que en fem 
difusió. 
- Gens Trivial.- Recordem que és aquesta espècie de concurs/ joc, mitjançant el qual persones 
majors de tota la Comunitat Valenciana es posa en pràctica estimular el pensament crític i 
fomentar un diàleg compartit i constructiu sobre temes de l'actualitat que ens influeixen a 
tota la societat. Ja tenim dies assignats, divendres 11, 18 i 25 de maig des de les 10.00 del 
matí, en el Centre Social Polivalent de Carrús. 
Ens apunten que com els divendres també es realitzen els Passejos Saludables, que des del 
Programa de Comunitària de Benestar Social s'organitzen, que ens posem en contacte amb 
l'organitzadora per a coordinar horaris i que es puga assistir a les dues activitats, ja que estan 
dirigides ambdues per al mateix col·lectiu. Així ho farem. 
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-Xarrades Psicologia i Infermeria 
Les xarrades que estan realitzant tant M. Ángeles Martínez com Dana Mihaela estan agradant 
molt, en l'actualitat les estan duent a terme en una de les associacions que ens les van 
demanar, l'Associació de Jubilats i Pensionistes Il·licitans. 
 
-Superxef Sènior 2018. L'organització de l'edició d'enguany va a tota màquina. S'han superat 
les inscripcions de l'any passat, per la qual cosa tindrem més concursants, encara que siguen 
els mateixos dies. 
El llibre amb les receptes de l'any anterior està ja en impremta elaborant-se. 
 
-Peticions dels representants en l'anterior consell. Les peticions que es van realitzar en 
l'anterior consell relatives a reparacions en la via urbana o en centres socials, s'han passat a 
les corresponents regidories perquè, si escau, les resolguen. De moment, directament a 
nosaltres no ens han contestat de la resolució de cap d'elles. 
 
(S'hi incorpora Eva M. Crisol i M. Dolores Serna, 10.52 hores) 
 
-Pren la paraula Pedro Martínez, president d'honor del Consell de Majors. 
Dóna les gràcies al CEAM per la invitació realitzada per a unes actuacions estupendes i molt 
ben organitzades. 
També comenta que és una pena la coincidència que es dóna en el dia d'aquest consell amb 
una sessió en el Centre de Congressos d'explicació de subvencions i la seua tramitació, ja que 
són temes importants i encara que les associacions poden enviar diferents representants, 
sempre es quedarà alguna persona que li agradaria assistir a les dues. 
 
3.- PREGUNTES I SUGGERIMENTS 
 
-Ana M. Marchante.- Jubilats i Pensionistes del PSOE 
Vol preguntar dubtes sobre el pròxim concurs Superxef: Pot portar-se el seu ajudant de cuina 
o el designa la Regidoria? Se l'informa que pot portar-se a algú si té a disposició o si no té a 
ningú que li puga acompanyar-hi, la Regidoria té un grup de voluntaris/àries que s'hi han 
oferit. Ho ha de notificar en la Regidoria, qualsevol que siga de les dues opcions. 
 
-Gabriela Grau.- AV Centre-Avinguda País Valencià 
Recorda l'acte de manifestació que es realitzarà aquesta setmana i demana als assistents al 
Consell que s'hi sumen, ja que les mesures li semblen ridícules i al cap i a la fi és un tema que 
afecta a tots. 
 
-Domingo Moreno.- AV Toscar 
Dóna les gràcies perquè la petició que es va realitzar en l'anterior consell en què demanava 
uns bancs, ja s'ha realitzat i hi estan posats. 
Carlos Sánchez comenta que encara que agraït, les peticions sempre es passen, però que no 
depén de nosaltres si es realitzen o no, ja que això depén de molts factors. 
 
-María Peña.- AV Barri Obrer d'Altabix 
Comenta que en la sala de jocs del Centre Social d'Altabix, la televisió té el cable pelat, 
demana que ho miren, per si pot ser perillós. 
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També comenta que les escales de baixada al riu en la zona del mercat provisional, els quatre 
primers esglaons estan en molt mal estat, amb perill de caigudes. Personalment, ella ja ha 
cridat a l'OMAC, però de moment estan igual i sense arreglar. 
 
Pedro Martínez, li explica a María que el més pràctic per a temes dels centres socials és la 
mateixa dinàmica que ja està establida i és comunicar les incidències primerament als 
ordenances i, si és un poc més complex o que es veu que no es resol, es pot demanar cita per 
a parlar amb la Prefectura de Gestió de Zona, que són els que exerceixen com a director dels 
centres i ells tramiten o traslladen els assumptes. 
 
-Guadalupe Arana.- Sindicat de Jubilats i Pensionistes CCOO 
Vol fer una invitació general per al diumenge pel tema de les pensions. Pensa que és un tema 
que ens afecta i concerneix a tots i és important que es veja que la gent es mobilitza. És a les 
11.30 hores. 
També convida a la mobilització per al 1r de Maig, al fet que s'hi acudisca. 
 
-Juan López – Polígon Palmerars 
Agrair a l'alcalde la instal·lació de màquines de biogimnàstica en la zona de les piscines, ja que 
a les persones majors els va molt bé per a fer exercicis, encara que també a la resta dels veïns. 
Comenta que el camí que va des de Palmerars a l'Hospital General, té els llums apagats i està 
tot fosc. Demana que s'arregle per seguretat, i perills de caigudes. 
 
-Encarna Alvarado.- AV la Baia-Asprella 
Les cisternes dels banys del Centre Social de la Baia no van bé, ja ho va comentar en l'anterior 
consell. Alguna vegada han anat a arreglar-los, però continuen trencant-se amb molta 
freqüència i és una pena perquè es perd molta aigua. És per això que torna a repetir-ho. 
 
-José Gracia.- AV Filet de Fora i Portes Encarnades 
Comenta que és una pena que en la seua zona no s'ha fet res en infraestructures. Com a 
associació de veïns s'està fent una recollida de signatures, ja en tenen unes 2.500, perquè es 
realitze "alguna cosa", ja que no hi ha res, ni per a majors que no tenen on asseure's si no és 
en els bars, ni per als joves que per a fer un poc d'esport han d'anar molt lluny. 
Ja li fa vergonya demanar de tantes vegades que ho ha fet, però és que realment fa molta 
falta en un barri que malgrat ser molt bo, no té res. Lloa, no obstant això, el que s'ha fet en 
altres zones, i ho veu molt bé, però li agradaria que a la seua també se li prestara un poc 
d'atenció. 
 
-Dolores Millán.- AV Sant Antoni 
Dóna les gràcies públicament per la resolució dels coloms en el barri i vol saber per què s'han 
portat els contenidors. 
Demanen aparells biosaludables per al barri. Hi ha una plaça on es podrien instal·lar molt bé. 
Carlos explica que els coloms és un problema de tot Elx. Antigament, només hi havia una 
colònia de coloms, però en l'actualitat n'hi ha sis localitzades i s'han d'utilitzar sistemes com 
les gàbies de Sant Antoni per a poder tenir-les controlades i també amb altres sistemes nous, 
ja que és molt difícil eradicar-les. 
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-Antonia Bernad.- AV Toscar 
Informa que existeix un curs gratuït de salut, Aqua-Salut, i que ella hi està assistint, però que 
realment no s'ha difós gaire i li agradaria que aquestes coses interessants per a les persones 
majors tingueren més difusió. 
 
Carlos comenta que realment és una pena que activitats molt interessants, no compten amb 
una difusió apropiada perquè arriben a més gent. Comentarà als responsables d'aquesta i 
altres activitats que no ha arribat bé la difusió i que si ens la passen, el Consell és un bon canal 
per a difondre-la. 
 
-Concepción Sala.- Club Sénior UMH 
Comenta que, a més de ser representants d'associacions, són avis i per tant la problemàtica 
dels joves també és un tema que els preocupa i interessa. 
Li crida l'atenció els grups de joves, grups grans que en zones del centre de la ciutat no fan una 
altra cosa que beure (botelló) en grans quantitats, a més de presentar la majoria d'ells una 
edat molt primerenca, per a estar fins a les 3, 4, 5 del matí. Així mateix, les zones que 
freqüenten estan molt abandonades i fosques (zona final del parc del Centre de Congressos i 
Hort del Monjo). Pregunta sobre programes o accions que es tenen per a treballar amb 
aquests joves. 
 
Carlos Sánchez informa que des de Benestar Social s'hi treballa, des de la UPPCA, que és un 
servei municipal, l'objectiu bàsic del qual és la prevenció en el camp de les addiccions, així 
com la promoció de la salut i el benestar social a través de programes familiars, educatius i 
comunitaris. També des de la Regidoria de Sanitat, els seus professionals també treballen 
conjuntament amb els IES de la ciutat, amb els alumnes de 1r, 2n i 3r, ja que són les millors 
edats per a la prevenció. Salut Pública també treballa amb el consum d'alcohol i estupefaents. 
El problema està en el fet que ja tenen més de 18 anys i "passen" l'alcohol o altres substàncies 
als menors que, d'una altra forma, en llocs públics ho tindrien prohibit, quant a la seua 
adquisició i consum, controlat entre uns altres per la Regidoria de Sanitat. Així mateix es 
realitzen bastants campanyes de conscienciació, i encara que semble que no se li presta 
atenció és perquè crida molt més l'atenció la quantitat de menors consumint que aquells que 
tranquil·lament realitzen activitats saludables. 
La policia també està fent el seu treball d'acudir per a dissuadir i, fins i tot, s'hi estan posant 
multes. 
 
Pedro Martínez afig a aquesta reflexió que des de la seua associació s'ha tingut una reunió, 
precisament pensant en els joves i com arribar a ells, i més especialment als compresos entre 
12-16 anys. Una de les activitats que semblen de les més adequades és la de teatre, ja que de 
forma natural poden incloure-s'hi totes les edats, però cal buscar-ne moltes més. 
 
Guadalupe (CCOO), opina que falten alternatives atractives per als joves i planteja si 
professionals i estudiosos no podran donar unes línies de treball vàlides. 
Carlos proposa convidar la Regidoria de Joventut perquè expliquen les seues línies de treball, 
el Consell les conega i així els seus membres les puguen difondre. 
 
Amb aquest tema conclou aquesta sessió a les 11.32 hores. 
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