
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 28 DE NOVEMBRE DE 2019 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 28 de novembre de 
2019 a les 10.30 hores, es reuneix en sessió ordinària el Consell de Gent Gran, 
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 

     ABS Can Vidalet                                       
     ABS Lluís Millet 
     Accent Social S.L.                                    
     Ass. Veïns La Plana-Montesa                                                                             
     Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida                                                                              
     Associació Familiars d’Alzheimer (AFA) 
     Càritas                                                                       
     Casal Gent Gran “El Gall”                                       
     Casal Gent Gran Can Clota                                        
     Casal Gent Gran Sta. Magdalena                                   
     CCOO                                       
     Clínica Ntra. Sra. Guadalupe                                       
     Creu Roja d’Esplugues de Llob. – Sant Just Desvern                                 
     Esplugues en Comú Podem (ECP)                                       
     Esport 3     
     FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) 
     Grup Municipal Ciutadants (C’s)                                      
     Grup Municipal Popular (PP)                                                        
     Grup Municipal Republicà (GMR)                                       
     Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)                                      
     Plataforma Dibuixant Esplugues 
     Televida-Tunstall  
     Títol Individual – Sr. Jaume Calvo  
     Títol Individual – Sra. Rosa Mª Bayó                               
     UGT 

                                     



 

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 26 de setembre de 

2019 
 

Sense esmenes es dóna la conformitat per unanimitat. 
 

2. Campanyes Solidàries – Novetats 
 
Ajuda'ns a Ajudar  

 
Aquest any la campanya de recollida d’aliments per les entitats del 
Programa d’Aliments (Càritas i Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida) es 
realitza del 2 al 9 de desembre  
Es porta a terme als centres educatius de la ciutat que es vulguin adherir i 
col·laborar 
Les entitats, casals de gent gran,... que es vulguin adherir s’han de posar en 
contacte amb el Departament de Drets Socials 
(inclusiosocial@esplugues.cat, tel. 933713350 – ext. 1199) i els hi 
ampliarem la informació, els enviarem cartells i passarem a recollir els 
aliments recollits. 
 
Joguines per a tots els infants  
 
Campanya organitzada conjuntament entre la Creu Roja i el Departament 
de Drets Socials de l’Ajuntament. 

 
Com a novetat, aquest any s’avança la campanya amb l’objectiu d’adaptar-
nos a les realitats de les famílies que atenem i què siguin elles les que 
escollin la data de lliurament de les joguines als seus fills i filles (Nadal, tió, 
Reis). 
Un altre motiu és fer coincidir el dia de lliurament de les joguines a les 
famílies amb un dia lectiu. 
 
Una altra novetat, és que aquest any no es realitzaran lots, sinó que seran 
les famílies les que puguin escollir tres joguines entre les disponibles. 
 
La campanya de recollida és del 25 de novembre al 9 de desembre. Es 
sol·licita realitzar la màxima difusió. 
 
Punts de recollida són els habituals: Clínica Guadalupe, Edif. Mpal. Puig 
Coca, Ajuntament, Sastrinyols, Esplugues TV, l’Avenç i l’Edif. Molí. 
 
El lliurament de les joguines serà el 18 i 19 de desembre a l’Espai La 
Baronda. 

mailto:inclusiosocial@esplugues.cat


 

 
Es valora positivament aquest canvi per les persones integrants al Consell. 



 

 
 

3. Festa Nadal Gent Gran 
 
Dilluns 16 de desembre 
Hora: 17 hores 
Lloc: Espai La Baronda 
Es comptarà amb servei de bus per facilitar l’accés a La Baronda. L’autobús 
estarà situat a la Plaça de l’Escorxador i funcionarà tota la tarda. 

 
 

4. Informació d’interès 
 
• Dia Internacional Persones amb discapacitat 

És el dimarts 3 de desembre i es realitzaran un conjunt d’activitats per 
commemorar-ho, són les següents: 
 
Dimarts 3. De 16 a 19 hores. Mostra d’entitats de l’àmbit de les persones 
amb discapacitat, fotocall, xocolatada i rifa.  
16 hores - Lectura del Manifest del DIA INTERNACIONAL DE LES 
PERSONES AMB DISCAPACITAT 
Als jardins del Casal de Cultura Robert Brillas 
 
Del 3 de desembre fins al 8 de gener: CAPACITART – Exposició d’art a 
la Biblioteca Pare Miquel. Mostra de dibuix i pintura produïda per 
membres de les entitats Fundació Finestrelles, Fundació ASPROSEAT 
PROA-Esplugues i Associació Esplugues Sense Barreres. 
 

• Cinefòrum Gent Gran:  
Pel·lícula “Love Actually” 
Dilluns 9 de desembre – 5 de la tarda 
Biblioteca Pare Miquel 

 
• Grup de suport i ajuda mútua familiars de persones amb Alzheimer 

i/o dependència.  
Finalitza el 4 de desembre. És un espai de cura i suport, per recolzar i 
donar eines a les persones cuidadores a la seva tasca diària d’atenció als 
seus familiars. 
Ja portem diverses edicions amb una valoració positiva dels participants 
 

• Durant el mes de novembre s’ha realitzat Homenatge als socis i sòcies 
que han fet 80 anys l’any 2019 al Casal Gent Gran El Gall i Casal Gent 
Gran Can Clota 
El dilluns 2 de desembre es realitza homenatge de 85 anys al Casal 
Santa Magdalena 
 



 

• Presentació FATEC (Federació d’Associacions de Gent Gran de 
Catalunya).  
Es dóna la benvinguda a una nova entitat del Consell, el Sr. José 
Cayuelas, com a representant de la mateixa i veí d’Esplugues de Llob., 
ens facilita informació de les activitats que realitzen des de la FATEC. És 
una entitat creada l’any 1983, formada per persones voluntàries amb 
l’objectiu de promoure activitats i accions a favor de la promoció de les 
persones grans dins la nostra societat. Realitzen assessorament i suport 
a la gent gran, tant a nivell individual com a entitat. 
Ofereix els seus serveis a la ciutadania d’Esplugues i a les entitats 
membres del Consell. 

 
 

5. Divers, precs i preguntes 
 
La Sra. Herminia Villena (GMR) assenyala que seria interessant saber 
quantes persones majors de 65 anys viuen a edificis sense ascensor a la 
ciutat. Aquesta dada ens permetria realitzar accions preventives. 
S’acorda començar a recollir aquesta dada i s’exposarà al següent 
Consell. 
 
El Sr. Orellana (president del Casal Gent Gran El Gall) exposa que no 
funciona bé la font d’aigua des de fa mesos.  
S’explica que el manteniment depèn d’una empresa externa i ja s’ha fet 
la petició diverses vegades. S’insistirà amb aquest tema per poder-ho 
solucionar el més aviat possible. 
 
El Sr. Jaume Calvo informa que el carrer Vallerona està en mal estat.  
S’acorda que es traspassarà aquesta informació al Departament 
corresponent. 

 
 

I, no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 11’30  hores del dia 28 de novembre, estenent-se la 
present acta que signen. 

 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA                               LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Marta Fuertes Deus 


	SI NO Excusa

