
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 25 DE MAIG DE 2017 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 25 Maig 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 
 

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  

     Residencia Domus Astri 

     Residencia Erit                              

     CCOO                                       

     ABS Can Vidalet                                       

     CLECE                                      

     Televida-Tunstall                                       

     Ciutadans                                       

    Esquerra Republicana de Catalunya                                       

    Partit Socialista de Catalunya (PSC)                                      

     Canviem Esplugues                                       

     Partit Popular de Catalunya (PP)  

     Partir Demòcrata Pdecat                                                       

     Eulalia Herranz (CUP) 

     Fundació Pere Tarrés                                   

     Càritas                                                                       

     ABS Lluís Millet 

     Associació Cristiana Vida 

     Clínica  Guadalupe                                                                              

     Rosa Mª Bayo                                                                             



 

                                     

 
 

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

1. Aprovaciò de l’acta anterior ordinària de data 30.3.2017 
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió 
anterior, ordinària de data 30.03.2017 

 
2. Valoració parcial del Mes de la Gent Gran 

 
- Hem fet assaig de co-pagament de 2€ a retornar a l’hora d’inscriure’s 

a una  activitat (ruta històrica per Esplugues) per tal de treballar el 
compromís d’assistència. Si bé la gent estava sorpresa en un primer 
moment, els interessats han tirat endavant amb la inscripció. 
 

- Totes les activitats han estat amb una gran assistència.  
 

Presentació de la Guia de Maltractaments –AFA-           40 pers. 
Gimcanas                50 pers. 
“L’alimentació per a la prevenció del càncer”           42 pers. 
Taller Plantes remeieres              35 pers. 
“La sexualitat a la maduresa”              33 pers. 
Ballem tots junts             104 pers. 
Itinerari ruta històrica               39 pers. 
Cine-fòrum                83 pers. 
Cantata petits Escola Natzaret (170 nens)            50 pers 
Fideuà popular              840 pers. 
Marxa nòrdica                30 pers. 
Tornem a anar en bicicleta                                 16 pers. 
Torneig de Rumikub               16 pers. 
Concurs de Memoria               20 pers. 
Música i Moviment –Fira Gran-             30 pers. 
Teatre Fem el que podem                     210 pers. 
 
 

- El cine-forum a la Biblioteca ha rebut molt bona acollida tant per 
l’espai com per l’interés de la pel·lícula, amb petició unànime de 
continuïtat. 

 
- Les activitats intergeneracionals: Balls intergeneracionals (Utmar i 

Isidre Martí), cantata convent Montsió, Gimcana han estat rebudes 
amb molta satisfacció 



 

 
 

3. Valoració de la Diada de St. Jordi i Intergeneracionalitat 
 
Atès que la Diada de St. Jordi la vàrem celebrar el 24 d’abril, vàrem 
aprofitar per celebrar el dia de la Intergeneracionalitat que és el 29 d’abril 
i es va convidar als nens de l’escola Natzaret que varen ser alumnes de 
lectura el curs passat de Persones Grans. Varen acudir 54 nens i 5 d’ells 
ens varen llegir la llegenda de St. Jordi. 
14 rapsodes varen compartir amb nosaltres les seves poesies amb tots 
nosaltres. 
 
  

4. Homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casats 
 
L’alcaldessa i la regidora felicitaran les parelles per les seves Noces d’Or 
el proper 6* de juliol als Jardins de Can Tinturé a les 19h, en aquest acte 
ens acompanyarà una Coral que els dedicarà una cantata. 
 
(al moment de fer l’acta es coneix ja el canvi de data al 10 de juliol) 
 
 

5. Memòria de Serveis Socials 
 
Document power point adjunt 
 
 

6. Informació del Servei d’Arranjaments 

Es tracta d’un servei coordinat entre Diputació i Ajuntament que ofereix 23 
arranjaments al nostre municipi per tal de millorar les condicions d'accessibilitat, 
seguretat, higiene, habitabilitat, i d'eficiència energètica. Es tracta de petites 
reformes bàsiques en l'àmbit de l'habitatge particular. 

 



 

 

Tipologies d'intervencions: 

 Arranjaments en banys: intervencions orientades a millorar 
l'accessibilitat i facilitar la higiene personal (substitució de banyera per 
plat de dutxa, tractament antilliscant de paviments, adaptació del lavabo, 
canvi d'aixetes, entre d'altres). 

 

 Arranjaments en cuines: intervencions orientades a millorar 
les condicions de seguretat (substitució de placa de gas/butà per plaques 
elèctriques o altres elements de cocció, tractament antilliscant de 
paviments, adaptació del mobiliari, canvi d'aixetes, entre d'altres). 

 



 

 

 Arranjaments en zones de pas: intervencions orientades a realitzar 
adaptacions i/o  suports en l'entorn del domicili per facilitar la mobilitat de 
la persona (ampliacions de portes, eliminació de graons, instal·lació 
d'ajudes tècniques, entre d'altres). 

 Actuacions de millora de l'eficiència energètica dels 
domicilis: petites intervencions que complementen els arranjaments 
citats i amb la finalitat de la millora energètica dels domicilis. 

  

7. Divers, precs i preguntes 

 
El Casal d’estiu de Gent Gran comença el proper 26 de juny i fins el 27 de juliol, 
4 dies a la setmana en 2 torns de 10h-11h i 11h-12h (activitats físiques, 
lúdiques i una sortida cultural), i 35 places per grup. 

  
 
 

 

 
 

 

LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 

 

 

 

Sara Forgas Ubeda                                                 Núria Zanni Rivas                                     

 
 
 


