
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 6 DE FEBRER DE 2020 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 6 de febrer de 2020 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. Lectura i aprovació  de l’acta anterior 
 
La Creu Roja ha fet modificació del punt 2 de l’acta anterior “Campanyes 
solidàries”. “Campanya organitzada conjuntament entre la Creu Roja i el 
Departament de Drets Socials de l’Ajuntament” 
Es farà arribar l’acta amb l’esmena conjuntament amb l’acta de la sessió 
d’avui. 
 

2. Servei de Teleassistència  
 
Arrel de la consulta que es va fer al darrer consell gent gran de les 
persones majors de 80 anys que viuen a edificis sense ascensor al 
municipi amb l’objectiu d’evitar l’aïllament, la solitud i, així, poder realitzar 
accions preventives.  
De moment disposem de les dades que ens han facilitat des del servei de 
teleassistència: 
 

• 290 usuaris de teleassistència viuen a edificis sense ascensor, 
d’aquests 248 són majors de 80 anys. 

• 512 usuaris de teleassistència majors de 80 anys viuen sols. 
 

3. Servei d’Atenció Domiciliària   
Dades 2019 
 
Sad Social a persones majors de 85 anys: 31 (12 homes i 19 dones) 
Sad PIA – prescrit per situació de dependència a persones majors de 85 
anys: 152 (44 homes i 108 dones) 
Total de persones ateses l’any 2019: 403 (103 homes i 273 dones) 
 

4. Informació Campanya “Joguines per a tots els infants” 
 
Valoració campanya “joguines per a tots els infants 2019” 

 
- Percepció molt positiva per part de la Creu Roja i l’Ajuntament 
- 212 beneficiaris  
- Les famílies han valorat positivament la possibilitat de poder escollir les 

joguines pels seus fills i filles. 
- No es van recollir joguines de 67 infants inclosos a la campanya per part 

de serveis socials, en relació a aquest tema s’ha de fer un replantejament 
de cara a la propera campanya de com es pot millorar. 

- La donació de joguines ha disminuït en relació a altres edicions pel fet 
d’haver avançat la campanya. 

 



 

Propostes per aconseguir major finançament: 
- Avançar la difusió al mes de setembre 
- Implicar al petit comerç d’Esplugues 
- Incrementar en 0,50 cèntims el preu de l’entrada a la festa Holi 
- Incloure a totes les escoles privades de la ciutat 
- Possibilitat de que alguna activitat lúdica de la setmana estigui subjecte a 

l’entrega d’una joguina  
- Possibilitat de que l’entrada al sopar d’empresa impliqui portar una 

joguina. 
- Fer exposició de cotxes de policia local, mossos, policia nacional, 

preventius de creu roja, gossos policia i cobrar una petita entrada 
simbòlica per recaptar diners. 

- Possibilitat de encetar campanya de “redondeo” en comerços 
d’Esplugues. 
 

5. Agenda municipal (novetats i canvis) 
Com heu pogut comprovar s’ha canviat el format de l’agenda, deixa de ser 
una revista per passar a ser “agenda” descriptiva amb enumeració de les 
activitats. 
 
Informació important: La informació d’activitats que ha de sortir a l’agenda 
ha d’estar al Dep. Comunicació com a molt tard el dia 10 del mes anterior.  
Si voleu que alguna activitat aparegui, s’haurà de comunicar al tècnic/a de 
referència a principi del mes anterior.  
Ja no apareixeran reportatges, aquests continguts es publicaran a El Pont. 

 
6. Activitats diverses Gent Gran 

 
• Dissabte 22 de febrer – Carnaval Gent Gran. Concurs de disfresses 

i ball 
CE Les Moreres – 5 de la tarda 
 

• Dilluns 24 de febrer – Cinefòrum Gent Gran “La família Bélier” 
Biblioteca Pare Miquel – 5 de la tarda 
 

• Divendres 6 de març – Sortida al Teatre “Luces de Bohèmia” 
8’5€ - Auditori Barradas L’Hospitalet 
Inscripció prèvia: Casal Gent Gran Santa Magdalena el 18 de febrer 
de 10 a 13 hores 
 

• Ja hem començat el taller de “psicologia del dia a dia” amb molt 
bona acollida per parts dels participants. 

 
• Xerrades organitzades del servei teleassistència: Dins del 

“Programa de foment de l’envelliment actiu i saludable” s’estan 
organitzant dues xerrades, una està prevista al març i l’altra al maig. 
La del març “Vèncer els límits. Internet, xarxes socials i tràmits en 



 

línia” en el moment que tinguem concretades les dates es farà 
saber als integrants del Consell. 
 

7. Divers, precs i preguntes 
 

• Grup Republicà: Consulta sobre les gestions que s’han realitzat 
per part de l’Ajuntament per augmentar el temps del pas de 
vianants de diferents trams del Tram. Hi ha passos on la durada 
del semàfor és molt curta i no dóna temps a la gent gran per 
creuar i això suposa un risc. És una preocupació compartida per 
tots els integrants del Consell. 

• Presidenta del Consell explica que el departament de l’Ajuntament 
encarregat d’aquests temes ha fet gestions, però que és un tema 
de difícil solució ja que no és competència de l’Ajuntament. 
S’acorda d’explicar amb detall al proper Consell amb quines han 
estat aquestes gestions. 

• Dibuixant Esplugues: Informa que al barri de El Gall hi ha voreres 
en males condicions, concretament el carrer Lluís Millet.  

• S’acorda informar al Departament corresponent. 
• FATEC: Fa consulta si a Esplugues hi ha gent gran sense sostre. 

S’explica que a la ciutat no hi ha persones grans en aquesta 
situació.  
Per una altra banda, es manifesta la preocupació de la solitud de 
les persones grans i que és responsabilitat de tota la ciutadania 
evitar-ho i fer accions per prevenir-ho. 
La presidenta explica que les accions que es realitzen des del 
Departament de Drets Socials de l’Ajuntament van encaminades a 
prevenir l’aïllament, promocionar la salut i fomentar les relacions 
socials del col·lectiu. Aconsella als integrants del Consell que 
posin en coneixement de Serveis Socials si coneixen persones 
que es trobin en aquesta situació. 

• Creu Roja: S’informa de la realització de Campanya Reis per a la 
gent gran sola del municipi. Els dies de Nadal una persona 
voluntària els hi ha fet visita domiciliària i els hi ha portat un detall. 

 
 

I, no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 11’45  hores del dia 6 de febrer, estenent-se la present 
acta que signen. 

 
 
 

LA PRESIDENTA                               LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Marta Fuertes Deus 


	SI NO Excusa

