
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT GRAN EL DIA 17 
DE NOVEMBRE DE 2016 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 17 novembre de 2016 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”                                       

     Residència Félix Llobet                                       

     UGT                                        

     Esplai de Gent Gran “Can Vidalet-Esplugues”                                        

     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)                                       

     Convergència Democràtica de Catalunya                                       

      Candidatura d’Unitat Popular (CUP)                                        

     Fundació Pere Tarrés                                       

     Càritas                                      

     ABS Lluís Millet                                                                           

     Associació Cristiana Vida                                                                           

     Clinica Guadalupe                               

     Rosa Mª Bayo                                       

      Neus Oró 

    Jose Luís Navarro 
 
 



 

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 15.9.2016  
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior, ordinària 
de data 15.09.2016 

 
2. Valoració de l’estada de vacances setembre a Cambrils 

La sortida va ser a Cambrils, del 24 al 27 de setembre. Van participar 52 ciutadans 
d'Esplugues. Els usuaris van puntuar el menjar i l'hotel en un 8 de nota; i les monitores 
acompanyants amb un 9 de nota. Les sortides culturals que vam fer a Salou, camí de ronda, 
la Casa Pairal de Gaudí i Reus els hi van agradar força i les van puntuar en un 7,5 de nota. 
Valorem molt positivament aquestes sortides ja que la gent li agrada aquests dies de bona  i 
estreta convivència que es genera en 4 dies i 3 nits. Tots els usuaris manifesten voler 
repetir l'experiència 

 
3. Calendari del Consell de Gent Gran pel  2017 

26 de Gener,  30 de Març, 26 de Maig, 27 de Juliol, 28 de Setembre, 30 de novembre 
(aquesta acta ja recull la modificació del calendari comunicada el 20.12.17) 
 
 

4. Campanya de Reis Gent Gran, Creu Roja  

Creu Roja ens ofereix aquesta campanya per a 60 usuaris per la Campanya de Nadal. 
Aquesta consisteix com en edicions anteriors en anar abans de Nadal a visitar Gent Gran 
passar una estoneta amb ells i fer-los un obsequi.  
El perfil és Gent Gran no tant en dificultats de recursos econòmics, sinò més aviat amb 
aïllament, o que estigui sola, o que tingui família però amb poca relació,... o sigui posant en 
valor en definitiva l'espai/trobada amb els voluntaris de Creu Roja (a banda de l'obsequi). 

 

5. Campanya de Reis per Infants  

Els beneficiaris de la campanya són nens i nenes de famílies ateses per serveis socials. 
L’any passat es van beneficiar 406 infants. 
La campanya s’organitza i es realitza entre la Creu Roja i personal tècnic del Departament 
d’Acció Social de l’Ajuntament.  
La recollida de joguines s’inicia el 12 de desembre i finalitza el 30 de desembre. 
Aquest any comptem amb sis punts de recollida (pendent concretar algun punt de recollida 
més): 

 
• Esplugues Televisió 
• Creu Roja 
• Sastrinyols 
• Centre Municipal Puig Coca 
• Centre cultural l'Avenç 
• Edifici Molí 

 
(Important sol·licitar col·laboració en la difusió de la campanya) 

 

 
 



 

6. Campanya “Ajuda’ns a Ajudar” 
 
Es tracta d’una campanya de recollida d’aliment que ja es va iniciar el maig de 2010 amb 
l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania sobre el Programa d’Aliments del municipi. I, a la 
vegada, fomentar la solidaritat i la participació de manera altruista entre els ciutadans del 
municipi. 
 
Escoles adherides: 
11 centres escolars que posaran un punt de recollida d’aliment. Del 21 de novembre al 25 de 
novembre  
 

• Escola Bressol Montesa 
• CEIP Isidre Martí 
• CEIP Lola Anglada 
• CEIP Prat de la Riba 
• CEIP Joan Maragall 
• CEIP Folch i Torres 
• CEIP Can Vidalet 
• Escola Garbí (van recollir 675 kg d’aliments a l’octubre) 
• Escola Isabel de Villena 
• Escola UTMAR 
• Escola Bressol Patums i Memas 
• B&M Perruqueria: Celebració del 2n aniversari. 

 
Entitats/empreses ja adherides: 

  
• B&M Perruqueria: Celebració del 2n aniversari. 

 
 
Gran recapte: 
 
El divendres 24 i dissabte 25 de novembre. 
14 supermercats de la ciutat s’han adherit a la campanya 
Les tres entitats del programa d’aliments s’encarreguen de coordinar la campanya a la ciutat i, 
els voluntaris estaran els dos dies realitzant la recollida als supermercats. 
 
 
 

7. Festa de Nadal  
  
Festa de Nadal l’Ajuntament 19 de desembre de 17h a 20h a la Baronda, amb música 
en directe, polvorons, bombons i cava. 
Haurà servei de microbus del c. La Riba a la porta del edifici Baronda. . 
 
22 de desembre Festa de Nadal als diferents Esplais 
 

8. Precs i preguntes 
 
 
En aquest apartat s’afegeix la informació dels actes de la diada Contra la Violència Masclista del 
25.11.16 a l’Ajuntament; així com la informació del 27.11.16 de la Marxa Comarcal. 
 

No hi ha més precs ni preguntes 

 



 

I no havent més assumptes per tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són les 
11:40 hores del dia abans esmentat, estenent-se la present acta que signen 

 

 
Pròxima reunió:  26 de gener de  2017  a les 10:30 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 

 

 

LA PRESIDENTA                                 EL SECRETARI  

 

 

 

Sara Forgas Ubeda                                                             Núria Zanni Rivas  
                                            

 
 
 
 
 


	SI  NO Excusa

