
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE 
GENT GRAN EL DIA 11 D’OCTUBRE DE 2018 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 11 d’octubre de 2018 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 
secretària,  la Sra. Marta Fuertes Deus 
 
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 - Montesa 
    Càritas                                                                       
    ABS Lluís Millet 
    Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida                                                                              
    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 7 de juny de 
2018 

 
S’informa als assistents del Consell que no la tenim disponible i acordem 
que les enviarem l’acta anterior i la d’avui plegades. 

 
 

2. Servei Especialitzat d’Atenció a les Persones (SEAP) - Conveni 
amb el CCBL  

 
S’informa que s’ha signat amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat 
(CCBL) un conveni de col·laboració del finançament de l’equip de bon 
tracte a les persones grans i a les persones en situació de fragilitat amb 
patiment emocional. 
El conveni ha estat aprovat per la Junta de Govern Local i s’aprovarà al 
Ple de novembre. 
 
Durant l’any 2017, el CCBL va realitzar un estudi de bon tracte a les 
persones grans i persones en situació de fragilitat amb patiment 
emocional. 
Dels resultats d’aquest estudi s’ha fet palès com a punt més assenyalat 
la necessitat d’un Servei Especialitzat d’Atenció a les persones Grans i 
Persones en situació de fragilitat per la millora de la qualitat de vida de 
les persones d’aquests col·lectius, millorar la prevenció, detecció i 
atenció del no bon tracte i del maltractament, garantir el treball 
interdisciplinari i en Xarxa, adequar la transmissió d’informació social, 
jurídica i mèdica, donar resposta a les situacions de no bon tracte i/o 
maltractament, així com, orientar i assessorar per establir el tipus 
d’atenció necessària i adient a cada situació. 
Aquest servei queda constituït per un/a jurista, un/a metge/essa geriatra 
o psiquiatra o neuròleg, un/a treballador/a social i un/a auxiliar 
administratiu/iva. 
 
Des de l’ABS Can Vidalet es valora positivament el servei, com un servei 
bàsic de suport als professionals. 
 
Entre els participants del Consell s’obre un debat del que vol dir “bon 
tracte” i que no hem de pensar només en casos de maltractament físic i/o 
psicològic. 
 
Es proposa promoure des dels membres del Consell Gent Gran accions 
en aquest sentit, accions de sensibilització i detecció. 
Ho tornarem a parlar al proper Consell de la Gent Gran. 



 

 
3. Inici Programa Animació Sociocultural per a la Gent Gran 

 
Es va iniciar l’1 d’octubre i, aproximadament hi ha 1500 inscripcions a més 
de 50 activitats 

 
Activitats: 
• Teatre musical  
• Teatre social i de text 

 
• 6 Tallers memòria: 

o 2 tallers estimulació cognitiva i memòria 
o 1 taller de memòria amb ordinador 
o Millora la memòria jugant 
o Memòria i moviment 
o Memòria temps-espai 

 
• 9 Tallers Informática (diferents nivells) 
• 1 taller informàtica multimèdia  
• 1 taller informàtica de fotografia 

 
• 2 tallers escola per la gent gran. Calculem 
• 2 tallers escola per la gent gran. Llenguatge i lectura 
• Club de lectura 

 
• Taller: Educació emocional per a la gent gran (mensual) 

 
• 20 grups d’activitat física de diferent tipus (s’ha ampiat) 

 
• 4 tallers d’ús del telèfon mòbil. PROGRAMA INTERGENERACIONAL 

o Escola Natzaret – Casal El Gall 
o Escola Isabel de Villena – Casal Centre 
o Escola Garbí – Casal Can Clota i a l’escola (novetat) 

 
 

Es destaca una incidència d’aquest any: Hi ha llista d’espera a les activitats 
de Can Vidalet per què s’han retallat les activitats que oferien des de la 
Generalitat i es realitzaven al Casal Gent Gran Can Vidalet. Hi ha persones 
que s’han quedat fora i sempre havien fet l’activitat. 

 
 

4. XX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat 
 

El dijous 18 d’octubre a les 10 hores a la Plaça Santa Magdalena es llegirà 
el manifest commemoratiu elaborat pel Consell Consultiu de la Gent Gran 
del Baix Llobregat, amb les principals reivindicacions del col·lectiu i, 
seguidament es realitzarà la XX Marxa de la Gent Gran del Baix Llobregat. 



 

5. Cinefòrum amb motiu del dia Mundial d'Alzheimer 
 

Aquest curs es continuarà amb l’activitat de cinefòrum un dilluns al mes. Les 
sessions es realitzaran de forma alterna a la Biblioteca Pare Miquel i a la 
Biblioteca La Bòbila. 

 
La primera sessió és una activitat amb motiu de la commemoració del Dia 
Mundial de sensibilització de la malaltia d’Alzheimer i s’ha organitzat 
conjuntament amb l’Associació de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat. 

 
Es projectarà la pel·lícula “Nebraska” el dilluns 15 d’octubre a les 17 hores a 
la Biblioteca Pare Miquel i es farà un posterior debat. 
 

 
6. Dia Mundial de Prevenció Càncer de Mama 

 
El divendres 19 d’octubre és el Dia Mundial de Prevenció del Càncer de 
Mama i s’han organitzat les següents activitats. 

 
18:30 h. Inauguració de l'exposició fotogràfica "L'orgull de l'absència" Judith 
Vizcarra. 
Xerrada "Mites i realitats de la reconstrucció mamària" Dr. Joaquim Muñoz, 
especialista en Cirurgia Plàstica reconstructiva a la Clínica Diagonal. 
Lloc: Biblioteca Pare Miquel 

 
19:15 h. Marxa contra el Càncer de Mama. De la Biblioteca Pare Miquel fins 
al Casal de Cultura Robert Brillas 

 
19:30 h. Festa Contra el Càncer de Mama. Organitzat per la Junta Local 
d'Esplugues de l'Associació Espanyola Contra Càncer. Lloc: Casal de 
Cultura Robert Brillas. Diverses actuacions a càrrec de l'Associació de 
Dones La Plana, Associació de Dones El Gall, Xarxa de Dones 
Emprenedores i Dones El Taller 

 
7. Divers, Precs i preguntes 

 
Es formula una queixa pel que fa a la durada dels semàfors vora la via del 
tramvia, la freqüència de pas és massa curt (sobretot els de l’Av. Cornellà 
que no disposen d’espai pels vianants per aturar-se al mig). Es destaca la 
seva perillositat. 
S’acorda realitzar una resolució com a Consell de la Gent Gran d’Esplugues 
i traslladar-la a l’Àrea Metropolitana de Barcelona. 

 
LA PRESIDENTA                      LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda         Marta Fuertes Deus                           


	SI NO Excusa

