
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 29 DE NOVEMBRE DE 2018 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 29 de novembre 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 secretaria,  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 
    Càritas                                                                       
    ABS Lluís Millet 
    Associació Cristiana Vidalet                                                                              
    Ass. Veïns La Plana-Montesa                                                                             
    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 11 d’octubre de 2018 
 
Sense esmenes es dóna la conformitat per unanimitat. 
 

2. Festa Nadal 
 

El dimarts 18 de desembre a les 17 hores serà el dia que es celebrarà la 
Festa de Nadal per a la gent gran a l’Espai Baronda. 
Per facilitar l’accés dels assistents a l’Espai Baronda es disposarà de 
servei de bus des del Pont d’Esplugues. 
 

3. Campanyes Solidàries 
 

Un any més iniciem la campanya “Joguines per a tots els infants” 
aquest any s’inicia el 10 de desembre i finalitza el 28. 
L’any passat es van beneficiar més de 300 nenes i nenes. 

 
Punts de recollida: 

 
- Creu Roja Esplugues (lidera la campanya la campanya amb el suport 

del Departament d’Acció Social de l’Ajuntament d’Esplugues) 
- Esplugues televisió 
- Sastrinyols 
- Centre municipal puig coca 
- Centre cultural l’Avenç 
- Edifici Molí 
- Clínica Ntra Sra de Guadalupe 

 
Un any més destaquem la col·laboració de: 

 
- Escola Garbí 
- Escola Americana 
- Morlacos team entrenament solidari el diumenge 23 de desembre a 

les 10 h. a la plaça Mireia. Esmorzar gratuït a canvi de joguina. 
 

Com ja es va fer l’any passat s’afegiran a la col·lecta els treballadors i 
treballadores municipals. 

 
El departament d’acció social, el departament de comunicació i el servei 
de brigada municipal ja estan treballant en la campanya. 

 
Des dels serveis socials bàsics s’identifiquen els menors que tenim en 
seguiment i que es troben en una situació econòmica precària.  



 

Des del departament d’acció social, es realitza la difusió juntament amb 
premsa, es coordinen a les diferents entitats implicades i es fan les 
coordinacions pertinents  per a que la brigada reculli les joguines des 
dels diferents punts de recollida que tenim arreu el municipi. 

 
El dia 4 de gener es farà l’entrega de les joguines a les famílies a l’edifici 
municipal Puig Coca.  

 
 

Ajuda’ns a Ajudar (Recollida aliments) 
 

Aquest dilluns 26 s’ha iniciat la campanya “Ajuda’ns a ajudar” com cada 
any,  es pretén  donar a conèixer i sensibilitzar a la ciutadania sobre el 
programa d’aliments del municipi. Els aliments que es recullen 
complementen els que rebem del banc dels aliments. Hi participen gran 
part dels centres educatius d’Esplugues entre d’altres entitats 

 
La campanya finalitza demà dia 30 (tret de excepcions) i coincideix amb 
el Gran Recapte que es realitzarà el divendres 30 de novembre i el 
dissabte 1 de desembre a gran part dels supermercats d’arreu el 
municipi. 

 
Els presidents dels Casals de Gent Gran del Gall i de Can Clota 
s’ofereixen a posar punt de recollida d’aliments. 

 
4. Cinefòrum 

 
A l’octubre es va iniciar un nou cicle de cinefòrum per a la gent gran. 
És una sessió mensual i es realitzen un mes al Centre Cultural La Bòbila 
i l’altre a la Biblioteca Pare Miquel a les 17 hores. 
Octubre: “Nebraska” conjuntament amb l’AFA amb motiu del dia mundial 
de la malaltia Alzheimer 
Novembre: “Intocable” amb motiu del dia mundial persones amb 
discapacitat 
Desembre: Es farà a la Biblioteca Pare Miquel el dilluns 17. 

 
És una activitat amb molt d’èxit i es sol·licita als membres del Consell que 
facin difusió. 

 
5. Divers 

 
Al Consell de Gent Gran del mes d’octubre va sorgir la proposta de 
realitzar activitats de “bones pràctiques” adreçades a la gent gran. 
En aquest sentit, El Departament d’Acció Social ha organitzat 
conjuntament amb l’OMIC (Oficina Municipal d’Informació al Consumidor) 
i amb col·laboració amb la Diputació de Barcelona, una xerrada sobre 



 

subministraments bàsics a la llar el dimarts 11 de desembre a les 17,30 
hores al Casal Gent Gran Centre-La Plana. 

 
Xerrada sobre els subministraments a la llar (aigua, llum, gas i 
telèfon) 

 
· Avantatges i inconvenients de les ofertes  
· Eines per preveure enganys  
· Elements a tenir en compte en un canvi de subministrador 
· Anàlisi de factures 
· Teleassistència 

 
 

DIA VOLUNTARIAT – Dissabte 1 de desembre 
 

Aquest dissabte a l’Espai Baronda es realitza jornada oberta a entitats de 
la ciutat amb motiu del Dia Internacional del Voluntariat. 

 
Programa: 

 
11:00 h Benvinguda, a càrrec de l'alcaldessa d'Esplugues, Pilar Díaz 
11:20 h Conferència sobre voluntariat, a càrrec d'en Jordi Balot, 
president de la Federació Catalana de Voluntariat Social 
11:40 h Projecció del vídeo 'Fem voluntariat', elaborat per 
alumnat de l’Escola Garbí 
11:50 h Taula rodona 'El voluntariat que mou el món', amb la 
participació de les entitats Associació de Dones La Plana, Creu Roja 
Esplugues-Sant Just, Esplai Espurnes i Fundació Finestrelles 
12:20 h Actuació musical, a càrrec de Corals Musicorum 
12:30 h Refrigeri 

 
 

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 11’45 hores del dia 29 de novembre, estenent-se la 
present acta que signen. 

 
 
 

LA PRESIDENTA                               LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Marta Fuertes 


	SI NO Excusa

