
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 30 DE NOVEMBRE DE 2017 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 30 de novembre de 
2017 a les 10.30 hores, es reuneix el Consell de Gent Gran, en sessió ordinària, 
sota la presidència del la Sra. Sara Forgas Ubeda, qui el presideixi, i actuant 
com a secretaria,  la Sra. Núria Zanni Rivas 
 

Assistència 
SI NO Excusa 

     Esplai de Gent Gran Sta. Magdalena                                   

     Esplai de Gent Gran Can Clota                                        

     Esplai de Gent Gran “El Gall”                                       

     UGT 

     Clínica Guadalupe                                       

     Esport 3                                       

     Creu Roja de Esplugues                                       

     CCOO                                       

     ABS Can Vidalet                                       

     Accent Social S.L.                                    

     Televida-Tunstall                                       

     Ciutadans                                       

    Esquerra Republicana de Catalunya                                       

    Partit Socialista de Catalunya (PSC)                                      

     Canviem Esplugues                                       

    Partit Popular de Catalunya (PP)                                                        

    Eulalia Herranz (CUP) 

   Ass. Veïns La Plana 

    Càritas                                                                       

    ABS Lluís Millet 

    Associació Cristiana Vidalet                                                                              

    Ass. Veïns La Plana-Montesa                                                                             

    Laura Benito 

    Partit Demòcrata  (PD-CAT)  

    Hermina Villena 

                                     



 

Oberta la sessió per la Presidenta, a continuació es passa a examen i debat 
dels assumptes relacionats a l’Ordre del Dia: 
 
 

1. Aprovació de l’acta anterior, ordinària de data 30 de novembre de 
2017 

 
2. Festa de Carnestoltes per la Gent Gran i concurs de disfresses 

 
 

Dia 10 de febrero. Poliesportiu de les Moreres. Horari: 17 h a 19.30h. 
En aquesta festa es proposa als participants venir disfressats per participar 
en el concurs de disfresses. Els jutges del concurs son els presidents dels 
esplais, els qui donen un petit obsequi als guanyadors del concurs. En el ball 
hi ha música en directe, un petit refrigeri a la pausa. 

  
3. Grup suport Teleassistència 

 
Taller Teleassistència el dilluns 19 de febrer d’11h a 12.30 a la sala Cadí de 
Can Vidalet 

 
Objectiu de Relacions socials: 
 
Perquè es bó sortir o tenir algú amb qui parlar? 

 Establir un punt de trobada entre usuaris del servei de Teleassistencia 

que afavoreixi la interacció entre ells  

 Conèixer les opinions sobre l’impacta de la Teleassistència en la seva 

qualitat de vida. 

Objectiu de Prevenció de caigudes: 
 
  Perquè es important tenir un entorn sense barreres?  
 Riscos a la llar. Com puc prevenir els riscos a la llar? 
  Prevenció i manteniment físic (“Força i Equilibri) 

 
Objectiu d’informació: 
 

Ampliar el coneixement de les possibilitats que ofereix l’ús de la teleassitència 
(aparell, detectors, servei agenda, .....) com una eina de prevenció. 

 
 

4. Memòria de la Campanya de recollida d’aliments 
S’ajorna aquest punt per el proper Consell 
 

5. Memòria de la Campanya de recollida de joguines 
S’ajorna aquest punt per el proper Consell 
 



 

 
6. Valoració Reis Gent Gran i Intergeneracional 

 

“Berenar de Nadal” 

Es va decidir refer l’activitat passar de l’entrega única del regal de Creu 
Roja a cada persona a oferir 2 dies de Berenar per relacionar-se i fer 
cohesió amb joves voluntaris de l’escola Natzaret amb els voluntaris de 
la Creu Roja. 

De les 78 persones del llistat que va facilitar SS.SS., només van assistir 
23 a les trobades del berenar i la resta es va decidir seguir fent l’entrega 
als seus domicilis. 

Es valora molt positivament anar oferint aquesta nova opció de trobada 
conjunta de Gent Gran amb perfil de soledat amb voluntaris joves, tenint 
en compte que molt avis estan acomodats, els hi costa sortir de casa i 
canviar hàbits. Es proposa fer aquestes trobada diferents vegades al 
llarg de l’any. 

Joves voluntaris molt proactius i molts volen continuar fent voluntariat 
amb Creu Roja. 

Es proposa començar un mes abans la coordinació i preparació de 
l’activitat. 

 
 

7. Valoració Festa de Nadal 2017 
 

Dia 19 de desembre. Espai la Baronda. Horari:17 h a 19.30h. 
 
Van assistir 147 persones, van gaudir del ball amenitzat pel nostre músic 
–Miguel-. Es va oferir una copa de cava i polvorons per celebrar el 
Nadal.  
L'alcaldessa va fer un petit parlament felicitant les festes i animant a la 
Gent Gran a seguir activa i autònoma.  
Atès que la festa va ser a l'espai Baronda, on hi ha un bon desnivell, es 
va facilitar la pujada i baixada gràcies a un minibus. 
 
 

8. Informació sobre el Transport Adaptat 
 
Inici  8 de febrero/2017 iniciem el Transport Adaptat del Consell Comarcal als 
Centres de Dia Gent Gran d'Esplugues (Mallola, Xiprer i Can Vidalet) 
 
- 2 rutes, amb servei d'acompanyant al bus. 
- capacitat per a 24 usuaris 
- cost 0€ per l'usuari 
- servei de dilluns a divendres, els 12 mesos de l'any 
 



 

Circuit i Perfil usuaris: 
 
- usuaris del Centre de Dia Can Vidalet, El Xiprer i La Mallola 
- tenir reconeguda una disminució mitjançant certificat CAD, o estar en procés 
de reconeixement  
- si té manca d'autonomia caldrà un persona en el punt d'entrega i recollida 
- Sol.licitud de servei segons model d'instancia de Transport Adaptat fix per a 
persones amb mobilitat reduïda 
 
La petció es fa a la TS del Centre de Dia qui disposa de la informació i la 
documentació, qui després la remet a Gent Gran per la seva tramitació al 
Consell Comarcal. 
 
Actualment s’amplia una 3ª ruta amb 19 usuaris més, entre anada i tornada. 
 
 

9. Divers, Precs i preguntes 
 

La Sra. Neus Oró formula una queixa pel que fa a a la durada dels semàfors 
vora la via del tramvia (per exemple vora Vil.la Pepita); sol.licita l’ampliació del 
temps de pas per els vianants. 

També comenta el preu conveniat entre l’Ajuntament de Barcelona i els serveis 
funeraris en 1.300€ per difunt. 

La Sra. Herminia Villena i Laura Benito sol.liciten coneixer la memoria de 
Teleassistència; atès que encara no la disposem resta pendent. 

 

 

LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 

Sara Forgas Ubeda                                               Núria Zanni Rivas                           

 


