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ESBORRANY ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL PERSONES MAJORS  
 
Dimecres, 19 de desembre de 2018 
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament d'Elx 
Hora d'inici: 10.31 hores 
Hora de finalització: 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. 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 barri obrer d’Altabix 
Vocalia 3a Edat AV Carrús Est 
Sindicat de Jubilats i Pensionistes de CCOO 
CEAM Elx 
Vocalia 3a Edat AV Centre-avinguda País Valencià 
Club Sènior Universitat Miguel Hernández d'Elx 
Assoc. d’Antics/gues Alumnes del Col·legi Santa María d'Elx 
Vocalia 3a Edat AV el Toscar i carrers adjacents 
Jubilats i Pensionistes Il·licitans 
AV Partida Altabix - La Gàl·lia 
Vocalia 3a Edat AV la Lloma de Sant Pere 
Assoc. Mestresses de casa la Vallverda-La Mangrana 
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.3a Edat CS Plaça Barcelona i adjacents 
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 Crispí 
SUPPO-ONCE 
Assoc. d'Oci i Cultura d'Adults Victòria Kent. 
Associació de Viudes d'Elx 
 
Comença el Consell a les 10.31 hores. 
 
Abans del primer punt de l'ordre del dia, es fa referència al canvi de representants en el CEAM, 
que ens ha sigut notificat mitjançant escrit de la directora del centre, Eva Sánchez, dirigit a la 
Regidoria de P. de Majors. 
Així, passen a ser els/les representants d'aquesta entitat: 
-Titular: Sr. Francisco Durá Rico 
-Suplent: Sra. Manuela Guixot Albert 
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A continuació, es passa a tractar el primer punt de l'ordre del dia. 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Després de preguntar als/a les assistents si hi han trobat alguna cosa per a modificar,com que 
no s’ha puntualitzat res per a canviar, queda aprovada l'acta de la sessió anterior. 
 
2.- INFORMACIÓ MUNICIPAL 
 
- Es fa un repàs general de les activitats realitzades per la Regidoria de Polítiques de Majors i 
altres entitats.  
Es fa notar que s'aprecia una diferenciació en els gustos i en la participació dels nostres majors, 
que cada vegada són més joves (això és el que es representa almenys en aparença), i 
s'aprecien com dos grups: majors fins a 70 anys aproximadament i majors d'aquesta edat, que 
presenten en les seues peticions d'activitats diferenciacions d'horaris i gustos de 
desenvolupament. 
 
- Es realitza una sessió fotogràfica de les diferents activitats i del mapa de localització 
d'aquestes, on s'aprecia la descentralització que presenten, quedant distribuïdes per tot el 
municipi, en incloure la realització d’aquestes també a partides rurals. 
 
- Des de la Regidoria seguim amb la campanya Influencers i que l'envelliment actiu siga un fet 
real. Es comenten, així mateix, campanyes o publicitatsen l’àmbit nacional on es deixen els 
majors de costat, cosa que no passa a Elx, i que, a més, es vol seguir pel camí que ja tenim 
treballat, que és continuar promovent i reforçant la importància dels nostres majors. 
 
- Impacte Projecte Xarxa Ciutats Amigables amb les Persones Majors 
Es continua treballant en el projecte, encara que aquest treball no és molt visible, ja que la 
part que ara correspon és la de realitzar un estudi sociodemogràfic de la població major 
il·licitana i les seues condicions en referència a diversos temes: sanitat, transport, habitatge, 
oci i temps lliure. 
Així mateix, s'intenta evitar duplicitats entre regidories, ja que es té constància que alguns dels 
aspectes són coincidents amb altres grups de població; per exemple, amb les persones de 
diversitat funcional (Regidoria B. Social), que tenen mobilitat reduïda. 
Per a finals de febrer o març, es vol preparar una trobada amb altres ciutats amigables amb les 
persones majors pròximes al nostre municipi (sobretot per motiu d'economia en els 
desplaçaments i, si escau, enteniment amb certs aspectes en ser del mateix país). 
El Consell de Majors ha de jugar un paper molt important com acollidors dels visitants, que ens 
explicaran, al seu torn, el que ells estan realitzant i els assoliments i dificultats que se'ls han 
presentat. 
 
Ana M. Marchante, representantdel PSOE, pregunta que si a més de l'intercanvi de dades i 
d’experiències en relació a ciutats amigables, és interessant realitzar un agermanament per a 
esbrinar i treballar encara més el projecte. 
Se'ns demana que el mapa que s'ha mostrat puntejant-hi en totes les activitats que des de la 
Regidoria de Majors es realitzen,es remeta juntament amb l'esborrany de l'acta en la pròxima 
convocatòria. 
Una altra pregunta o suggeriment que sorgeix és avaluar en barris i pedaniesquè es té ja o que 
s'ha anat realitzant en relació als majors. 
Carlos explica que amb aquesta intenció ja s'ha realitzat aquesta prova de plasmar les 
activitats per a anar sumant accions. 
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Tomás Mora, representant del Pla de Sant Josep-Canal, pregunta com s'aconseguirà que les 
regidories es coordinen, ja que des de Benestar Social, en el Consell Municipal de Persones 
amb Diversitat Funcional, s'està treballant en una línia que té moltes coincidències amb aquest 
projecte de ciutats amigables i, no obstant això, a part de reunions personals, no s'ha realitzat 
cap reunió pel que fa a tècnics o participants de les dues regidories. 
 
Carlos Sánchez explica que es té intenció de corregir això, i que es pot aprofitar que les àrees 
de coordinació municipals són quasi totalment coincidents amb les àrees de treball en les 
quals els projectes tenen relació i, per exemple, en les JGL es pot plantejar les línies d'acció que 
anteriorment es treballaven per separat. No obstant això, Tomás Mora apunta que en 
Benestar Social ja s'estan treballant temes que ací s'esmenten i no s'ha establit cap 
coordinació entre tots dos equips de treball. 
 
Guadalupe Arana, repr. CCOO, pregunta que com es portarà la informació a les pedanies. Se li 
respon que, d'entrada, a través de les Juntes de Partides Rurals, així com en punts coneguts de 
reunió d'aquestes. La idea és donar participació siga com siga als majors. En concret, així 
mateix li apuntem que un equip d'entrevistadors s'ha desplaçat a Torrellano, i que se seguirà 
amb altres partides rurals del municipi. 
 
Gabriela Grau, repr. AV Centre-Avinguda País Valencià, felicita Daniel Maestre, company de la 
Regidoria de Majors, per la bona exposició que va realitzar en les últimes Jornades de Ciutats 
Amigables amb les Persones Majors. Així mateix, opina que les Juntes de Participació Veïnal 
poden ser part essencial d'aquest projecte, ja que ells tenen un gran coneixement de l'estat 
dels llocs del municipi. 
 
María Peña, repr. Altabix, pregunta pel tardeo del Preraïm, per a enguany. 
Carlos li explica que serà similar als anys anteriors, començarà a les 17.00 hores i el que és en si 
"el raïm" es realitzarà al voltant de les 18.30 hores. Aprofita per a convidar i animar tots els 
assistents. Es recorda que encara que l'entrada és gratuïta, s'ha de sol·licitar invitacions en la 
Regidoria de Majors perquè tot es realitze amb ordre i no se supere l'aforament del local. 
 
Ana M. Martínez Caparrós, repr. Club Sènior Universitat MH, comenta que se li podia canviar 
el nom al Bailongo, ja que és una mica lleig. Lola Irles li explica que en realitat el centre es 
denomina oficialment Centre Cívic Candalix, però que és molt poca gent la que en realitat 
l'utilitza, de fet és aquesta regidoria la que s'ha obstinat a anar donant-lo a conéixer a poc a 
poc com a Centre Cívic Candalix, i sembla que va calant; però en moltes ocasions i perquè no 
es perda la gent, hem de referir-nos a aquest, com El Bailongo. 
 
En aquest moment del Consell, s'hi suma el Sr. Alcalde, Carlos González, que vol saludar els 
assistents i en nom de la corporació municipal animar que continuen sumant el bon treball que 
fins ara s'està realitzant i felicitar les pròximes festes nadalenques a tots. S'agraeix la seua 
intervenció amb aplaudiments. 
 
Continua el regidor Carlos Sánchez agraint l'assistència de Loli Serna i Eva M. Crisol, que ens 
acompanyen com ordinàriament realitzen i els agraeix l'esforç de la seua assistència. 
Presenta a continuació a Juan León, actor de teatre i rapsode, que hui assisteix al Consell, per a 
llegir uns poemes dedicats a les persones majors. Amb aquesta intervenció, se li vol donar un 
caràcter especial a aquest consell final de l'any, i sobretot, ressaltar la dignitat de les persones 
majors. 
Aurora Martínez cita Mario Benedetti: "Els vells no som vells, sinó joventut acumulada". 
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A continuació i com última intervenció, Pedro Martínez, President d'Honor del Consell de 
Majors, comenta que com que hui és un consell especial, els temes que no s'han pogut 
comentar hui, com per exemple, com va quedar la intervenció de majors en el Debat de la 
Ciutat, es pot parlar en el primer consell de l'any pròxim. 
Com a comiat, felicita les festes a tots els assistents, i els desitja el millor també per al nou any 
2019. 
 
Es demana, per part de Gabriela Grau, un minut de silenci per Laura Luelmo. 
 
A continuació i per a finalitzar, Juan León recita poesies dedicades a les persones majors. 
 
Es dona per finalitzada la sessió del Consell de hui a les 11.32 hores 
 
S'ofereix a continuació un xicotet refrigeri, per a felicitar les festes i acabar l'any 2018, als 
assistents al Consell per part de la Regidoria de Polítiques de Majors. 

mailto:mayores@elx.es

