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ACTA DEL CONSELL MUNICIPAL DE PERSONES MAJORS 
 
Dimecres, 13 de juny de 2018. 
Lloc: Saló de Plens de l'Ajuntament d'Elx. 
Hora d'inici: 10.33 hores. 
Hora de finalització: 11.35 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 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 
Vocalia 3a edat AV Barri Obrer d'Altabix. 
Vocalia 3a edat AV Carrús Est. 
CEAM Elx.  
Vocalia 3a edat AV Centre- Avinguda País Valencià. 
Club sènior Universitat Miguel Hernández d’Elx. 
Associació 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. 
AV partida Altabix la Gàl·lia. 
Vocalia 3a edat AV la Lloma de Sant Pere. 
Associació Mestresses de Casa La Vallverda - La Mangrana. 
Comissió 3a edat la Marina. 
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. 3a edat CS Plaza Barcelona i adjacents. 
Vocalia 3a edat  AV Poeta Miguel Hernández. 
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. 
Club Social Jubilats i Pensionistes de Torrellano. 
Associació Alumnes Majors Universitat ELX (UMH) 
Associació d'oci i cultura d'adults Victoria Kent. 
Associació de Viudes d'Elx. 
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La present sessió del Consell comença a les 10.34 hores amb paraules de benvinguda del 
regidor Carlos Sánchez Heras, i seguidament es fa el repartiment, entre els assistents, del 
llibre de receptes de Super-Xef Sènior, com se'ls havia promés en un anterior consell.  
 
Es continua amb el primer punt de L'ORDRE DEL DIA: 
 
1.- APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
Preguntats els assistents sobre l'esborrany de l'acta anterior, el representant de Jubilats i 
Pensionistes Il·licitans, José Payá, notifica que ells no apareixen en la relació d'assistents al 
Consell anterior i realment sí que hi van assistir. Es pren nota d'això, i s'explica en general als 
assistents que això encara que no ocorre per norma general és, no obstant això, fàcil que es 
produïsca, ja que són els mateixos assistents els que no solen signar en el control 
d'assistència, i ha de ser la “taula” qui els busque generalment perquè confirmen la seua 
assistència però, en arribar tots quasi a la mateixa hora o alguns amb retard, i quan ja el 
Consell està començat, és molt fàcil que alguna de les representacions assistents, com ha sigut 
en aquest cas, no s'hi haja inclòs. Es demana per tant, que en la mesura que siga possible, 
siguen els/les representants assistents els que s'interessen per signar la seua assistència. 
 
D'altra banda, no es troba un altre punt a modificar, i l'acta queda aprovada per unanimitat. 
 
S'anota per a aquest esborrany, i es fa públic, que diversos/es representants de diverses 
associacions s'han renovat:  
- De l'Associació Jubilats i Pensionistes Il·licitans – Jesús M. Puig Ortuño es dóna de baixa i el 
substitueix el senyor Pedro Tenza Marco. 
- Pensionistes de CCOO: són les seues noves representants M. Carmen Balboa Pérez, i suplent, 
Claudia Amelín Chauve. 
 
Benvinguts/des. 
 
Excusa la seua assistència: 
- Ascensión Castelló. 
 
2.- INFORMACIÓ MUNICIPAL 
Com a primer punt de la informació municipal, el Regidor de Majors, Carlos Sánchez, fa un 
ràpid repàs per les peticions dels/de les representants, i dona compte dels departaments als 
quals s'han remés, i les respostes que alguns d'aquests ens han facilitat. D'uns altres, sabem 
que han rebut la petició, però encara no ens han remés resposta. Moltes d'aquestes 
propostes, ens confirmen els/les assistents que ja estan realitzades o que s'han posat en 
contacte amb ells. 
 
Seguidament, passa a enumerar les activitats que des de Polítiques de Majors s'han realitzat 
en aquesta primera meitat de l'any, i en els punts més significatius o que poden tindre un 
interés futur, hi realitza puntualitzacions. Fa recordatori, així mateix, d'aquelles activitats que 
encara que han començat en aquest primer semestre, tindran continuïtat en el que queda de 
l'any, com poden ser els tallers d'informàtica i els de majors mobilitzats. 
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A continuació, es fa esment especial de les activitats que es duran a terme en els mesos 
pròxims, com són els balls especials d'estiu en l'Hort de Baix, que enguany es duran a terme 
els dies 14, 21, i 28 de juliol de 21.00 a 01.00 hores. Convida a que assistisquen tots/es els/les 
presents ja que l’entrada és gratuïta. 
 
Recorda que encara que les professionals M. Ángeles (psicologia)) i Dana (infermeria) han 
acabat el seu contracte, pròximament s'hi incorporaran altres professionals d'aquestes 
mateixes disciplines i que, tot i que no s'ha tancat encara amb ells el programa d'activitats a 
dur a terme, en part de la seua jornada laboral realitzaran tasques semblants a les que van dur 
a terme aquestes (xarrades i tallers), i si alguna associació està interessada en aquest tipus 
d'activitat, que ho comunique a la Regidoria de Majors per a tindre-les en compte en la 
programació futura de la seua activitat. 
 
El representant de Jubilats i Pensionistes Il·licitans, José Payá, vol donar les gràcies a la 
regidoria i públicament l'enhorabona a M. Ángeles i Dana pel seu bon treball, i comentar que 
en la seua associació va agradar molt. 
 
Carlos Sánchez segueix amb les activitats que ha realitzat el grup del voluntariat de la 
regidoria, i destaca que el Banc d'Hemodonació d'Alacant ha cridat a la Regidoria i els ha 
felicitat per la labor que realitzen i les nombroses assistències realitzades. 
 
(S’hi incorporen Eva M. Crisol i Loli Serna) 
 
Seguidament, passa a comentar les pròximes activitats que des de la Regidoria ja s'estan 
preparant i, especialment, les que amb motiu de la commemoració del Dia del Major, ja es 
treballen per a tot el mes d'octubre. Es recorda que el termini d'inscripció per a la  celebració 
de “50 anys Junts” ja està obert fins a la primera setmana de setembre. 
 
Es demana als/a les representants que ara i fins al juliol és bon moment de presentar 
propostes per a aquest mes especial del major. Ja en el pròxim consell que previsiblement 
serà al setembre, es concretarà molt més tota la programació i com han quedat les propostes 
en cas que s’hi presenten. 
 
Una altra informació municipal.- 
 
-Vacances socials i balnearis. Encara que no és una oferta específicament municipal, es fa 
recordatori que els terminis de sol·licitud estan oberts, i que als centres socials del municipi 
s'ajuda a aconseguir els formularis i s'explica el procés de petició. Són oportunitats molt 
bones, per als majors, de passar uns dies diferents molt bons amb poca despesa. 
 
A continuació pren la paraula Pedro Martínez, president d'honor del Consell. 
En primer lloc, felicita les Antònies i Antonis per la celebració del dia del seu sant. 
Comenta que l'activitat “Nada Trivial” va ser un èxit rotund, ja que per a tots/es els/les 
participants va ser interessantíssima, pels temes que es treballaven i pel sistema de treballar-
los. Es van quedar tots els/les participants amb ganes de més, i comenta que si n’hi ha 
pròximes edicions, volen tornar a formar part del grup. 
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Un altre tema important que planteja és el “Debat de la Ciutat”, tot i que tardarà a realitzar-
se (sol ser també a l'octubre.), però és una oportunitat molt important que es brinda a la 
ciutadania perquè expresse la seua opinió o els seus punts de vista, sobre temes que realment 
li importen o afecten en el seu entorn immediat, com és la seua pròpia  ciutat. Recomana que 
ja es comence a pensar i treballar temes que afecten la població major del municipi, temes 
que preocupen en el dia a dia, crítiques o visió de conjunt, o peticions d'accions especials. 
Recorda que ara, encara que semble llunyà en el temps, pot ser bon moment per a no 
improvisar al final i comentar sempre les mateixes coses, sinó que, preparant-les des d'ara, es 
pot presentar una bona anàlisi de temes relacionats amb les persones majors. Convida a tots 
els representants que facen arribar les seues aportacions com més prompte millor, 
directament a ell, o en la Regidoria. 
 
Personalment ell, una de les propostes que inclouria és que un jardí del municipi, plaça o lloc 
emblemàtic es dedicara a les persones majors, com  homenatge general a aquestes. 
 
Carlos Sánchez li contesta que ja s'està treballant en aquesta idea, i fins i tot en la de construir 
una estàtua que, a més, visibilitze més a aquest col·lectiu. Comenta que no és un projecte 
fàcil, ja que no volen que siga qualsevol cosa, sinó que siga el millor i amb qualitat per als 
majors del municipi. S'han demanat, d'una part, pressupostos per a l'estàtua, i realment són 
molt alts (cars), però se segueix en això, i a més estudiant el millor emplaçament. Pepe 
Asencio, representant del CEAM, es brinda per si fera falta recollir fons entre els empresaris 
de la ciutat (com ell ho ha sigut, encara conserva bons contactes), per a finançar l'escultura si 
escau. Se li agraeix l'oferta. 
 
 
3.- PREGUNTES I SUGGERIMENTS  
 
Gabriela Grau, representant de Centre-Avinguda País Valencià. 
En veure l'exposició sobre el calçat que s'ha organitzat a la ciutat, de forma puntual, li 
agradaria que Elx comptara amb un museu del calçat perquè es puguen recordar els 
instruments i les maquinàries, els materials, les instal·lacions, etc. Ja sap que és un tema 
complicat, que no és organitzar qualsevol cosa, ni en qualsevol lloc, però almenys que es 
comence amb la idea. 
També planteja que en la seua zona, el “triangle”, que comprenen els carrers Reina Victòria, 
av. Comunitat Valenciana, av. Llibertat, i també la zona de Poeta Miguel Hernández, encara 
que aquesta última una mica menys acusat. Però vol posar en relleu que no hi ha res de res 
quant a infraestructures, ni zones verdes on poder prendre el sol i l'aire les persones majors, 
ni molt menys un centre social o cívic. Demana que es considere seriosament aquesta qüestió. 
 
Domingo Moreno, representant AV El Toscar. 
Realitza la petició que s'instal·len lavabos en la zona del vessant del riu ja que és una zona 
extensa i freqüentada per molta gent, i en tota la seua extensió no n’hi ha cap, i són molt 
necessaris. 
També demana que en la zona del carrer Francisco Ruiz Brú es posen més bancs on poder 
asseure's el veïnatge. 
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Encarna Alvarado, representant AV La Baia – Asprella. 
Dóna les gràcies, perquè s'ha solucionat el tema del mal funcionament de les cisternes al 
Centre Social de la Baia, que va ser l'última petició que va realitzar. 
 
Pepe Gracia García, representant AV Portes Encarnades. 
Demana que es reflexione, per part dels polítics, el temps que porta demanant alguna cosa 
per a la zona del Raval/Portes Encarnades, ja que, igual que la zona del centre de la que 
Gabriela ha reivindicat, en aquesta no existeix cap dotació, i ha crescut molt en els últims 
temps. A més, aquesta zona sí que compta amb bons espais de terreny municipal per a poder 
realitzar alguna infraestructura: centre cívic, pistes poliesportives, de jocs i esports múltiples. 
  
María Peña, representant AV Barri Obrer d'Altabix.  
Exposa que alguna cosa s'ha de fer a la plaça d'Altabix (plaça del Conde Casas Rojas), ja que en 
la parada del bus urbà paren vehicles per a càrrega i descàrrega i no es pot accedir bé al bus. 
Per això demana una ubicació de càrrega i descàrrega en aquesta zona. 
També demana prestatgeria i banc per a sala de ioga del Centre Social d'Altabix. 
 
Asunción Ruiz, representant de Torrellano.  
Demana un parc a Torrellano amb arbres, on prendre l'aire i passejar. Al carrer Aeroport hi ha 
un terreny municipal en el qual podria estar bé aquest parc, però no saben si podria fer-se 
perquè està en la línia de baixada dels avions. 
Li agradaria que en la seua pedania es realitzaren cursos de mòbil i d’informàtica. Ens 
posarem en contacte amb ella. 
 
Asunción Martínez, representant AV Carrús Est. 
Torna a incidir, i més ara que s'acosta l'estiu, amb el problema que presenten els contenidors 
de fem, perquè la gent no respecta res i tira el fem a qualsevol hora i deixa efectes i cartons 
fora d'aquests, així com brossa, i es crea molta brutícia i, sobretot, males olors, que ara, amb 
les finestres obertes per la calor, es nota molt més. 
Demana que es pose un cartell en cadascun dels contenidors, ja que així els veïns podrien 
cridar l'atenció als que no compleixen amb les bones normes, i amb el cartell no podrien dir 
que no ho sabien. Demana que per favor se li passe nota al regidor que porta aquest tema, i 
que es passe per la zona. 
També comenta que el carrer Ausiàs March està molt brut i amb moltes orines. 
 
Raquel Galán, representant de l’Associació de Mestresses de Casa La Vallverda. 
Diu que al Centre Social La Vallverda l'ascensor no funciona, i que es realitzen moltes activitats 
en la planta superior a les quals molt de veïnat no hi pot acudir perquè no poden pujar les 
escales. Demana que s'arregle, ja que el centre porta obert 10 anys i mai ha funcionat. 
 
Juan López, representant Palmerars. 
Es lamenta que molts il·licitans i ililicitanes, natius o no, no coneixen l'Alcúdia o el Museu de 
Pusol, ja que no hi ha combinació de transport públic amb què s’hi puga arribar. Demana que 
això es corregisca, i que es pose almenys un autobús al dia.  
Carlos li comenta que no és tan fàcil, senzill ni barat aquest plantejament, i que encara que 
podria estar molt bé, ho veu una mica difícil. Amb tot i això, es passarà la proposta a 
Mobilitat, perquè ells realitzen l'estudi de viabilitat. 

mailto:mayores@ayto-elche.es


 

AJUNTAMENT D’ELX, Regidoria de Polítiques de Majors. C/ Ànimes, 1. 03202 Elx. Tel 966 658 263.  mayores@elx.es 

 

Carlos, recorda que encara que no és el mateix, la nostra regidoria ja ha realitzat, precisament 
a aquests llocs, eixides amb els majors, tant els voluntaris com els integrants d'associacions, 
amb el propòsit d'un dia de convivència entre ells al mateix temps que coneixen els museus 
de la nostra ciutat. 
 
Representant antigues alumnes de Jesuïtines. 
Li va semblar molt bé el tema de les rebaixes o descomptes al col·lectiu de majors, i vol saber 
per on va el projecte per a posar-se en marxa aquesta idea. 
 
Carlos li comenta que ha tingut diverses reunions amb les associacions de comerciants i que 
aquests estan interessats en la idea. Quan es va comentar la idea era plena època de rebaixes 
d'hivern, i els comerciants no van veure bé mesclar aquests dos descomptes, i van proposar 
realitzar aquesta campanya en qualsevol època que no coincidisca amb altres bonificacions. 
Una època que es veu bé és la de setembre-octubre-novembre i, fins i tot, desembre. 
Pressuposa el regidor que per al pròxim consell, que serà al setembre, ja es tindrà un poc més 
concret. S'han interessat per la idea tot tipus d'establiments, tant comerços de roba, de calçat 
i de complements, com de serveis i d’hostaleria, que han proposat menús especials. 
 
Loli Gómez, representant de Torrellano Baix-Lloma de Sant Pere. 
Al centre social d'aquesta zona tenen problemes de llum, ja que no hi ha suficient potència, i 
el calefactor per a l'hivern no va. Han presentat aquests arreglaments en els Pressupostos 
Participatius, però de moment no s'ha fet res. 
També han demanat en els Pressupostos Participatius l'asfaltat del camí d'accés. 
 
Juli Azorín, representant Associació Viudes. 
No té clar el tema dels “models” que s'ha comentat des de la regidoria. Carlos Sánchez li 
explica que des de la regidoria es realitzarà una campanya per a posar en valor les persones 
majors com influencers. S'ha pensat que millor que models professionals desconeguts, els 
nostres majors ho farien molt bé, per això se li ha proposat a l'empresa que realitzarà la 
campanya. 
 
Arran de comentar aquest tema, Juli proposa que estaria bé realitzar un taller o curset 
d’“imatge” per a persones majors, ja que amb l'edat canvien moltes coses, i hi ha persones 
que no saben com assumir la seua nova imatge. Recollim la idea, ja que en general ens sembla 
molt bé. 
 
Pren la paraula a continuació Pedro Martínez, per a anunciar, com a part de l’AV del Toscar, la 
celebració, aquest pròxim 16 de juny, del “Dia del Veí”. Convida tots/es els/les assistents i els 
recorda que poden fer extensible la invitació a coneguts o a integrants de la seua associació. 
Demana perdó per si hi ha errors, ja que és la primera vegada que s'ha realitzat la invitació 
“oficial” per correu electrònic. Comenta el programa de l'activitat. 
 
Amb aquest tema es dona per conclosa la sessió del Consell a les 11.35 hores. 
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Recordem a tots/es els/les representants que acudiran al menjar de convivència, al qual ens 
han convidat l'Associació d'Amics de l'Arròs amb Costra, que l'autobús eixirà del MAHE a les 
13.30 – 13.45 hores i que retornarà al mateix lloc a les 17.00 hores. 
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