
 

 
 
 
CONSELL EXTRAORDINARI PER A LA COHESIÓ SOCIAL D’ESPLUGUES 
Acta de la reunió 

DATA : 31 DE MARÇ DE 2016   INICI: 18 hores          FI: 19:30 hores 
SI NO EX 

                                         

   AVV Can Clota 
   AVV Can Vidalet 
   AVV La Plana-Montesa 
   ABS Can Vidalet  
   ABS Lluis Millet  
   AFA (Associació Familiars Alzheimer Baix Llobregat) 
   Associació Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat 
   ARE (Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues) 
   Assemblea Comarcal Creu Roja Esplugues-Sant Just Desvern 
   Asociación de Parados de Esplugues 
   Canviem Esplugues 
   Caritas 
   Casal Gent Gran Santa Magdalena 
   CDC 
   Ciutadans 
   CLECE 
   CSMIJ Cornellà 
   DIAS 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   ERC 
   Fundació Santa Magdalena 
   Fundació Sastrinyol 
   ICV 
   Jubilats Esplugues 
   Laura Benito 
   Mossos d’Esquadra 
   Policia Local d’Esplugues  
   PP 
   PSC 
  Televida-Tunstall 
   Serveis sociosanitaris Sant Joan de Deu 
  Unió de botigues 
  Casal Gent Gran Can Clota 
  Rosa Maria Bayo 
  PIMEC Baix Llobregat 
  Drecera 
  Fundació ECOM 
  Associació Cristiana d’Ajuda Vida 
  Cordibaix 
  AUGGE 
  UGT 
  Xarxa de Dones Emprenedores 

 Presideix la Sra. Sara Forgas, Presidenta de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania 
 Actua de secretaria la Sra. Marta Fuertes 
 



 
TEMES TRACTATS 

 
1. Memòria Programa d’Aliments 
2. Setmana de la Salut 
3. Setmana de la Gent Gran 
4. Grup de suport a familiars/cuidadors i Escola de mares i pares 

d’Esplugues: “Educar-nos per educar” 
5. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 

1. Memòria Programa d’Aliments 2015 
 
La Sra. Sara Forgas presenta la Memòria del Programa d’Aliments d’Esplugues 
2015. 
 

• S’annexa a l’acta la “Memòria del Programa d’Aliments i de la Campanya 
Ajuda’ns a Ajudar” 
 

S’obre torn de paraula i entre els participants es coincideix amb la mancança de 
distribució d’aliments frescos. Es pregunta sobre aquest tema. 
 
La Sra. Sara Forgas explica que s’està preparant conveni amb l’Assemblea 
Local de la Creu Roja per la distribució d’una targeta de prepagament a les 
famílies en situació de precarietat econòmica greu amb menors a càrrec. 
 
La Sra. Laura Benito proposa unificar el Programa d’Aliments en un únic centre 
de distribució d’aliments, tipus “Economato”. 
 
 

2. Setmana de la Salut i de la Gent Gran 
 
18a Setmana de la Salut: Es celebrarà del 2 al 8 de maig. La temàtica principal 
de la setmana serà “L’alimentació equilibrada com a font de salut” 
El diumenge dia 8 tancarà la setmana amb la Fira de la Salut, una mostra 
d’entitats locals vinculades al benestar físic i mental. 
 
Representants de l’ABS Can Vidalet comenten que ells sempre participen i  
encara no s’han posat en contacte amb ells per concretar la participació 
d’aquest any. 
S’acorda que es traspassarà la informació a la tècnica de salut pública. 
 
22a Setmana de la Gent Gran: Es celebrarà del 9 al 14 de maig. Una proposta 
d’activitats actives i amb experiències intergeneracionals. Tancarà la setmana la 
tradicional fideuà el dissabte 14. 



3. Grup de suport a familiars/cuidadors i Escola de mares i pares 
d’Esplugues: “Educar-nos per educar” 

 
Es dóna informació d’aquests dos espais per què facin difusió a les seves 
entitats. 

 
Grup de suport a familiars/cuidadors: Organitzat conjuntament amb l’Associació 
de Familiars d’Alzheimer. És un espai de relació que té com objectiu millorar la 
qualitat de vida de les persones cuidadores, se’ls hi dóna eines i es reforça la 
seva tasca d’atenció i cura als seus familiars. 
El grup es condueix per una psicòloga i es reuneix cada 15 dies al Casal de 
Cultura Robert Brillas. 
Per més informació i/o inscripcions contactar amb els serveis socials bàsics o 
amb Marta Fuertes al tel. 933713350 (ext. 2400) 
 
Escola de mares i pares d’Esplugues “Educar-nos per educar”: Espai dirigit a 
mares, pares i educadors. D’una manera amena, pràctica i participativa es 
treballen habilitats i conductes per gaudir, encara més, de l’experiència de ser 
mares i pares. 
Sessions de tres hores un dilluns al mes al Casal de Cultura Robert Brillas. 
Inscripció gratuïta trucant al tel. 900 300 082 
 
 

4. Diversos 
 
La Sra. Sara Forgas explica que s’han d’escollir dos representants del Consell 
per a la Cohesió Social pel Consell de Ciutat.  
Es presenten com a voluntaris: 

− Julià Paricio (Fundació Privada Casal dels Avis) 
− Rosa Mª Bayó (Càritas) 

 
Els/les membres ho aproven per unanimitat. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19:30 hores del dia 31 de març, estenent-se la present 
acta que signen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
 



*Annex 
 

MEMÒRIA DEL PROGRAMA  D’ALIMENTS D’ESPLUGUES. ANY 2015 
 
El Programa d’Aliments és un projecte compartit entre tres entitats de la ciutat 
(Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, Càritas i Creu Roja) i l’Ajuntament 
d’Esplugues de Llobregat. Conjuntament han decidit unir esforços per tal de 
millorar l’atenció que es presta a les persones econòmicament més vulnerables 
de la nostra ciutat. 
 
La funció principal del Programa d’Aliments és la de distribuir aliments entre les 
persones més necessitades de la ciutat. Es distribueixen uns lots bàsics 
d’aliments d’entrega periòdica o puntual, lots amb aliments que serveixen de 
suport a la dieta bàsica de les persones. 
Els beneficiaris del programa són persones en seguiments als Serveis Socials 
Bàsics i els professionals dels equips són els encarregats de fer la valoració i la 
posterior derivació.  
 
La finalitat del Programa d’Aliments es basa en tres principis ètics: 
 

1. Lluita contra la fam 
2. Gratuïtat 
3. Distribució justa i equitativa 

 
El Programa d’Aliments s’abasteix principalment de cinc vies: 
 

• Programa Operatiu d’Ajuda Europea als més Desfavorits 
• Donatius periòdics d’empreses de producció i/o distribució 
• Donatius puntuals de ciutadans i entitats 
• Compres mensuals que fan cadascuna de les entitats 
• Banc dels Aliments de Barcelona 

 
Creu Roja i Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida reben els aliments 
directament del Programa d’Aliments de Barcelona ja que són entitats que estan 
adherides al Programa directament.  
Càritas d’Esplugues rep els aliments indirectament, ja que l’Ajuntament 
d’Esplugues és l’ens que està adherit al Programa d’Aliments, i Càritas fa el 
repartiment. 
 
Les entitats que distribueixen els aliments són: 

 
- Assemblea Local de Creu Roja Esplugues - Sant Just Desvern  

(C. Severo Ochoa,14)  
L’horari d’atenció de l’entitat són els dimecres, de 16:30 a 19 hores. 
Les famílies que atenen són derivades pels Serveis Socials Bàsics de Can 
Vidalet, Centre i la Plana. 
Durant l’any 2015 han atès a  212 famílies 



- Càritas (C. de l’Església, 82 bis) 
L’horari d’atenció de l’entitat són els dijous, de 16:30 a 19:30 hores. 
Les famílies que atenen són derivades pels Serveis Socials Bàsics Centre i 
La Plana. 
Durant l’any 2015 han atès a  209 famílies. 

 
- Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida (C. Ave Maria, 4) 

L’horari d’atenció de l’entitat són els dijous  de 16:30 a 18:30 hores. 
Les famílies que atenen són derivades pels Serveis Socials Bàsics Can 
Vidalet. 
Durant l’any 2015 han atès 177 famílies. 

 
 EVOLUCIÓ DE LES PERSONES I FAMÍLIES ATESES: 
 

 Creu Roja Càritas Vida total 
Famílies ateses 2010 123 127 35 285 
Famílies ateses 2011 161 158 33 352 
Famílies ateses 2012 213 224 82 519 
Famílies ateses 2013 280 245 138 663 
Famílies ateses 2014 300 255 143 698 
Famílies ateses 2015 212 209 177 598 

 
 

 Creu Roja Càritas Vida total 
Persones ateses 2010 412 489 123 1024 
Persones ateses 2011 502 483 91 1076  
Persones ateses 2012 705 534 196 1435 
Persones ateses 2013 837 633 401 1871 
Persones ateses 2014 830 623 427 1880 
Persones ateses 2015 887 613 498 1998 

 
Programa Operatiu d’Ajuda Europea als més Desfavorits. Kilograms Rebuts. 
 

ENTITAT KILOS 
Ajuntament d’Esplugues 20.026 
Creu Roja 19.209 
Associació Vida 9.769 
TOTAL 49.004 

 
BANC DELS ALIMENTS I DONACIONS. Total de Kilograms rebuts a les tres 
entitats. 

 2015 
Kg rebuts  82.246 

 



 
CAMPANYA “AJUDA’NS A AJUDAR” 2015 

 
La campanya “ AJUDA’NS A AJUDAR”  es va iniciar el maig de 2010 amb 
l’objectiu de donar a conèixer el Programa d’Aliments d’Esplugues i sensibilitzar 
a la ciutadania sobre la situació de dificultat econòmica d’algunes famílies de la 
ciutat, amb l’objectiu de fomentar la solidaritat i la participació de manera 
altruista entre els ciutadans del municipi. 
 
La campanya s’ha concretat en diverses accions: 
 
1.- Informació a El Pont. Informar a la ciutadania de forma periòdica de l’stock 
d’aliments als magatzems, fer una crida de recollida d’aliments. 
Difusió/pòster a les dependències municipals i entitats del municipi. 
 
2.- Campanyes puntuals en benefici del Programa d’Aliments, s’ha de destacar 
que a les diferents activitats solidàries s’ha comptat amb la col·laboració de 
voluntaris de les tres entitats del Programa d’Aliments:  

• Gent Constructiva – Festes de Can Vidalet (Canvi Rock i “Jamonada”) 
• “Ángeles Guardianes” 
• Espai Jove – Nit oriental i Presentació-Festa “Intercanvi” 
• ANC – Sopar d’estiu 
• Cursa Rexona – Donació econòmica de la Federació d’Atletisme 
• Perruqueria B&M – Celebració 1r aniversari.  
• Nestlé – Donació Aigua. 

 
3.- Campanya “Reomplim el magatzem d’aliments”: Durant tot el dia del 
divendres 17 d’abril nou supermercats de la ciutat s’ofereixen a col·laborar a la 
campanya instal·lant punt de recollida d’aliments. Es compta amb voluntaris de 
les tres entitats i alumnes de l’escola Isabel de Villena. Aquesta acció és el 
primer cop que es realitza i la resposta va ser molt positiva. Es van recollir un 
total de 7.000 kg. 
 
4.- Campanya de Nadal als centres escolars: Adhesió a la campanya de 15 
centres educatius públics, concertats, privat, i, escoles bressols. Cada escola ha 
estat un punt de recollida d’aliments i ha fet difusió i sensibilització entre les 
famílies dels centres. La campanya s’ha realitzat del 30 de novembre al 4 de 
desembre. 
 
5.-Campanya de Nadal a les entitats: Esplais municipals de gent gran; ACAE; 
Centro Aragonès;  Centro Macael; Gent Constructiva; Cargolins; PROA; Penya 
Barcelonista; AAVV El Gall; Espai Remolí, Oficina Jove, Esplai Pubilla Casas, 
Club Basquet Esplugues. 
 
En total, s’han recollit 15.288 kg entre les diferents campanyes portades a 
terme. Es valora molt positivament la resposta de la ciutadania consolidant com 
un projecte de ciutat. La participació i solidaritat ciutadana permet a les tres 
entitats reomplir els magatzems amb el aliments de més necessitat i garantir la 
seva distribució.  
 



Es vol destacar la dedicació de les persones voluntàries de les tres entitats del 
Programa d’Aliments, tant per la seva implicació setmanal en l’organització i 
distribució dels aliments a les famílies, com per la seva voluntarietat en 
participar a cada una de les activitats puntuals que s’han realitzat. Són el motor 
del Programa, sense elles no seria possible. 
Les tres entitats que formen  part del programa van coordinar el 27 i 28 de 
novembre el Gran Recapte d’Aliments a 14 supermercats de la ciutat on van 
participar més de 80 persones voluntàries. 
 
Cal també esmentar que les tres entitats tenen altres fonts per ampliar la seva 
oferta d’aliments, per exemple: recollir aliments frescos al Banc d’Aliments (ja 
ho tenen pautat directament amb l’entitat) i compra directa d’aliments a 
supermercat.  I així poden mantenir els magatzems amb un mínim d’aliments 
per disposar d’ells.  
 
Comptant els diferents canals de recollida d’aliments, aquest any s’ha disposat 
de 146.538 kg per repartir a la ciutadania d’Esplugues amb més dificultats per 
cobrir les seves necessitats d’alimentació.  
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