
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 26 DE SETEMBRE DE 2019 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 26 de setembre 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                                       
     Grup Municipal Ciutadants (C’s)                                      
     Grup Municipal Popular (PP)                                                        
     Grup Municipal Republicà (GMR)                                       
     Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC)                                      
     Plataforma Dibuixant Esplugues 
     Televida-Tunstall                                       
     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 11 d’abril de 2019 

 
Sense esmenes es dóna la conformitat per unanimitat. 
 

2. Programa d’Animació Sociocultural per a la Gent Gran (curs 2019-
2020) 
 
S’inicia aquest punt fent valoració de les inscripcions. Sra. Sara Forgas 
informa que amb l’objectiu d’evitar cues i tensions al moment de realitzar les 
inscripcions, el curs vinent es realitzarà un sorteig públic amb totes les 
persones interessades en fer l’activitat. 
 
Inici de nou curs l’1 d’octubre. 

 
TOTAL: 61 Activitats (S’assenyalen les novetats) 

 
15 tallers Aula cultural 
 
7 tallers Aula Salut Integral 

• “Psicologia del dia a dia” responent a demanda dels participants 
modificació a sessions quinzenals a partir de febrer 

• “Herbes remeieres” Ampliació a dos grups més. Es faran en total 
tres grups, un cada trimestre 

• “Millora la memòria jugant” es realitzarà al Casal Gent Gran El Gall 
  
14 tallers Connecta’t a les xarxes 
Es continua comptant amb la participació dels joves de tres escoles. 

• Natzaret – Casal El Gall 
• Isabel de Villena – Casal Santa Magdalena 
• Garbí – Casal de Can Clota 

 
25 Activitats Físiques 

• Tai-txi – Ampliació d’un grup més 
• Cicle passejades Marxa Nòrdia – Novetat (taller + 6 passejades 

durant el curs) 
 

Cinefòrum: Arrel de l’èxit de l’activitat el curs passat, s’han tornat a 
programar sessions mensuals.  
Lloc: Biblioteca Pare Miquel i a La Bòbila a les cinc de la tarda. 
Primera sessió el 21 d’octubre a la Biblioteca Pare Miquel. Activitat 
organitzada conjuntament amb l’Associació de Familiars d’Alzheimer amb 
motiu de del Dia Mundial. Pel·lícula “Quédate Conmigo” 

 



 

3. XXI Marxa de la Gent Gran 
 
En commemoració del Dia Internacional de la Gent Gran es realitzarà 
caminada el dijous 24 d’octubre (10 h. Plaça Santa Magdalena).  
Obert a tota la gent gran de la ciutat 
 

4. Dia Mundial de l’Alzheimer – programa d’activitats 
 
*Programa adjunt 
 
• Xerrada sobre I'Alzheimer a l’edifici Cadí de Can Vidalet el dia 26 de 

setembre a les 18h. 
 

• Jornada de la Memòria: tómbola solidària, assessorament, orientació, 
taller de memòria, manualitats i pintacares pels més petits i 
demostració de ball en línia de la ma de I' Associació de Dones "El 
Gall". El dia 28 de setembre, de 10 a 14h., al Centre Cultural Robert 
Brillas 

 
• Cinefòrum amb la pel·lícula "Quédate Conmigo", a la Biblioteca Pare 

Miquel d'Esplugues, el dia 21 d'octubre a les 17h. 
 
 

5. Grup de Suport a Cuidadors 
 
Inici el dimecres 2 d’octubre d’un nou grup de suport a cuidadors i 
cuidadores. 
Espai de cura dirigit a familiars de persones amb demència, Alzheimer i/o 
dependència. 
10 sessions setmanals conduïdes per una psicòloga. 
Encara queda alguna plaça. Si algú està interessat posar-se en contacte 
amb Serveis Socials o trucar a Marta Fuertes (ext. 1136), poden enviar 
també un correu electrònic (mfuertes@esplugues.cat) 
 
 

6. Setmana del Cor 
 
*Programa Adjunt 
 
 

7. Punt de voluntariat 
 
Servei d'informació i assessorament sobre associacionisme i el 
voluntariat adreçat a les entitats i ciutadania d'Esplugues. Podeu fer 
consultes sobre qualsevol tema relatiu a la gestió associativa: legislació, 
fiscalitat, comptabilitat, planificació, etc. També oferim informació dels 
diferents recursos i serveis per a entitats. 



 

Podeu adreçar-vos presencialment o bé fer consultes online: 
Dilluns i dijous de 17:30-20 h 
Dimecres de 10-12 h 
c/ Àngel Guimerà 34 
www.entitats.esplugues.cat 
voluntariat@esplugues.cat 
900 30 00 82 (gratuït) 
 
Es realitzarà una sessió informativa destinada a la Gent Gran.  
Dimecres 23 d’octubre a les 11 h. Casal Gent Gran Santa Magdalena 
(Sebastià Irla s/n, bx) 
 
 

8. Divers, precs i preguntes 
 
AVV La Plana-Montesa informen que realitzen exposició a la seva seu 
per commemorar els 40 anys d’activitat de l’Associació de Veïns, és 
oberta a tothom i conviden a assistir-hi.  
L’horari és de dilluns a dijous de 18 a 20 hores (C. 8 de març, 93) 
 
El Sr. Jaume Calvo (ERC) comunica que deixa la política activa i per tant 
s’acomiada del Consell.  
La Presidenta del Consell Gent Gran el convida a continuar assistint a 
títol individual. 

 
 

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

 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA                               LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Marta Fuertes Deus 



 

 
 

 


	SI NO Excusa

