El Consell de la Gent Gran de Solsona
El Consell de la Gent gran de Solsona (CGGS) ja té uns quants anys de recorregut,
explicarem breument les seves funcions.
L’any 2001 La Generalitat de Catalunya va crear el “Consell de la Gent Gran de
Catalunya, un Òrgan de Consulta, sense cap afiliació política, per tal d’atendre els
problemes i les necessitats d’aquest sector de la societat, cada dia més nombrós, i,
alhora, amb un protagonisme ben notable en la societat moderna- Pocs anys després
-el 30 de Setembre del 2004-, el Ple Municipal del nostre Ajuntament aprovava la
creació d’aquest Consell per a la nostra Ciutat.
Qui fa actuar aquest Consell, que només pretén ajudar i col·laborar, com a mitjancer
entre les Institucions Oficials i Privades i, per altra banda, aquest sector tan
representatiu de la Gent Gran. I, els qui intenten dur a terme aquesta tasca, són
persones que, o bé, representen agrupacions locals siguin del tipus que siguin, - Aula
d’Extensió Universitària, Centre Sanitari, Coral Sant Jordi, Residència Pere Màrtir
Colomés, Associació de Veïns del Casc Antic i del Vinyet, etc.-, o també homes i dones
que, voluntàriament, es presten a donar un cop de mà en aquest servei.
Hi ha unes comissions que duen a terme determinades activitats socials, culturals i
lúdiques, que ja han actuat fins ara i que projecten continuar de cara al futur. El
Consell, renovat fa poc, pretén continuar aquesta tasca i millorar-la si cal.
Evidentment, comptem amb el vostre la vostra col·laboració i ajut que pot eixamplar i
atendre aquest munt d’activitats.
Què podeu fer per contactar amb el Consell Municipal. de Solsona. Doncs, ens
trobareu al Centre Cívic Xavier Jounou.. C. Gaudí, 2 A. 25280 SOLSONA. Tel. 973 30 68
53. És en aquesta seu on, sovint, ens hi reunim els membres del Consell. Tot just hi
entrareu, trobareu una bústia on s´hi pot dipositar, per escrit, el vostre cas per
demanar l’atenció del Consell. També, si esteu “informatitzats”, qualsevol cercador us
durà a tota la nostra informació, amb tots els detalls, amb “Consell de la Gent Gran de
Solsona”. I, no cal dir-ho, personalment podeu recórrer a qualsevol membre que formi
part de la direcció del Consell de la Gent Gran de Solsona.
El CGGS està format, actualment per: Domènec Camps, Jordi Barcons, Salvi Nofraries,
Lídia Orrit, Lurdes Vullaró, Joan Camps, Neus Mujal, Robert Ribalta, Ramon Vilaginés i
Josep M Gaspar. La Junta vol expressar el més sincer agraïment a les persones que han
estat treballant molt activament durant anys: Ton Mas, Claustre Bernadó, Imma Serra,
Rosa Vilar i Josep Solé. Moltes gràcies.
Perquè sigui efectiu el treball d'aquest Consell, necessitem la col·laboració de tots
vosaltres i així, si ens feu arribar suggeriments o queixes, nosaltres les farem arribar
a l'Ajuntament o a la institució que calgui per tal d'intentar millorar les condicions de
la gent gran a la nostra ciutat i comarca, que alhora repercutirà pera tothom.
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