
 

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

     CCOO                                       

     ABS Can Vidalet                                       

     CLECE                                      

     Televida-Tunstall                                       

     Ciutadans                                       

     Esquerra Republicana de Catalunya                                       

     Partit Socialista de Catalunya (PSC)                                      

     Canviem Esplugues                                       

     Partit Popular de Catalunya (PP)                                                        

     Eulalia Herranz (CUP) 

     Fundació Pere Tarrés                                   

     Càritas                                                                       

     ABS Lluís Millet 

     Associació Cristiana Vida 

     Clínica  Guadalupe                                                                              

     Rosa Mª Bayo                                                                             

     José Luís Navarro 

     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 26.1.2017  
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió 
anterior, ordinària de data 26.1.2017 

 
2. Servei Captació d’habitatge social 

Necessitem habitatges buits per posar-los al programa de lloguer social, i volen 

oferir a canvi avantatges per als propietaris. 

1) El pagament del “lloguer” que farà Hàbitat3 als propietaris serà de 

mitjana d’uns 650 euros , al pagar nosaltres aquest “lloguer” ( que 

nosaltres anomenen cànon, s’estableix una garantia de pagament ). 

2) El contracte estàndard és de 36 mesos, i es pagarà sempre la mateixa 

quantitat, (tingui aquest o no una família o persona usuària ) tot 

assegurant el pagament del lloguer durant els 36 mesos, sense haver de 

patir per si marxen abans de la finalització del contracte tal i com podria 

fer un llogater del mercat privat. 

3) Donar informació i tramitació dels possibles ajuts que es puguin atorgar a 

un  habitatge en cas de què aquest necessiti rehabilitació. 

4) Contracte a càrrec d’Hàbitat3+ una assegurança de la llar. 

5) Gestió i seguiment relacionat amb les persones usuàries de l’habitatge. 

6) Gestió de les incidències en el manteniment dels habitatges. 

7) Gestió d’incidències, queixes i reclamacions que es puguin donar tant 

dels llogaters com dels propietaris. 

En resum el que volen transmetre als propietaris és: tranquil-litat a l’hora de 

gestionar els habitatges, seguretat en el moment del cobrament mensual, 

millora de la gestió del propi habitatge doncs n’asseguren l’estada durant els 

36 mesos de contracte. Dotació pressupostària per conveni vora els 

50.000€. 

 



 

3. Informació del Mes de la Gent Gran 

Mes de la Gent Gran al MAIG 

Dia 2 Presentació de la Guia de prevenció de Maltractaments a la Gent 

Gran, a càrrec d’AFA 

Dia 3 Gimcama al ,Parc de Can Vidalet (suport nois de 17 anys: Garbí i 

PTT) 

Dia 3 Xerrada sobre el Càncer de Colon (Salut) 

Dia 4 Plantes remeieres pels dolors. Naturòpata. 

Dia 10 L’abordatge del Sexe per la Gent Gran – Sexe maduresa 

Dia 11 Ball coreografiat a  la plaça Blas Infante (Can Vidalet) + infantil 

UTMAR 

Dia 15 Itinerari Ruta històrica per Esplugues (museu de Can Tinturé) –

matí 

Dia 16  Cinefòrum “ Quedate conmigo” 

Dia 18 Cantata Infantil escola Natzaret al Convent de Montsió 

Dia  20 FIDEUÀ popular ( pou d’en Fèlix), i ball amb música en directe 

Dia 22 Ball coreografiat Intergeneracional: grups de gimnàstica Gent 

Gran + 1 er CEIP Isidre Martí 

Dia  23 Itinerari Ruta històrica per Esplugues (museu de Can Tinturé)- 

tarda 

Dia  24 Nordic Walking 

Dia 29  Final Torneig Rumikub Femení 

Dia 29 Bicicletejada al parc 

Dia 30 Concurs de Memòria 

Dia 31 FIRA GRAN Drassanes- Ball multimunicipal- 

Dia 31 Teatre “Chicago, risas i reixes” 

Falta data x Obra de teatre – grup de teatre- 

Falta data x Bicicletada (Mediambient) 



 

     

4. Projecte “Majors de 80 anys sols a domicili” 

Cal destacar: 
 
- la situació socioeconòmica de les dones grans i les problemàtiques 
associades a la dependència. 
 
-cal apropar a la població els serveis socials garantint el dret d´accés a la 
informació. 
                Homes  Dones   Total 
De 80 a 84 anys 574 798 1.372 

De 85 anys i més 333 784 1.117 

 
A nivell estadístic de població: major prevalència de les dones 63,55 % front a la 
dels homes 36,45 %. 
 
Esplugues de Llobregat és una de les poblacions del Baix Llobregat on l´índex 
d´envelliment és més alt. 151,4% si ho comparem amb la comarca del 93,3% 
 
S´ha detectat la  necessitat d’escolta i  de conversa.  
 
Perfil dels enquestats:  
 
-s´han entrevistat 72 persones que viuen soles, el 35% homes i  el  65% dones, 
amb una mitjana d´edat de 85 anys  en tots dos gèneres 
.  
-Mantenen contacte  amb  fills o  familiars diari o  freqüent en un 84%  dels  
casos.  
 
-La  mitjana  d´ingressos de les dones és de 740 €/mes  (però el  40.4% de les 
dones cobra menys de 600 €/mes) respecte a la   mitjana dels homes que  és 
de 950 €/mes. 
 
-L´estat de salut: el 57% la considera  molt  bona o bona i el 39% regular i un 
14% la percep dolenta.  
 
-El  54,2% té por a patir  una caiguda i  un 35% ha  caigut en  els darrers sis 
mesos. El  fet de viure sols en si  mateix  és un factor de  risc, altres detectats 
són mobilitat reduïda, dificultats a l´oïda o de  visió i  problemes de  salut.  
 
-Ajut per a la  realització  de les  activitats de vida diaria: un 33% des les 
persones; i  el  recurs preferit en un  86% dels  casos  és seguir vivint a casa 
amb atenció i cures. Els suport a les activitats de la  vida  diària prové 
bàsicament dels fills, més  concretament de les filles si en tenen.  
 



 

-Els  recursos més coneguts són els casals i el  teleassistència. 
 
En l’estudi trobem que Esplugues de Llobregat és una de les poblacions del 
Baix Llobregat on l´índex d´envelliment és més alt. 151,4% si ho comparem 
amb la comarca del 93,3%, la província amb el 114,9% i l´autonomia amb 
112,8%. 
 
Els  motius  principals  pels  quals no han volgut  la  visita  va ser perquè deien 
que es   troben  bé  i no  ho  necessiten; estan ben  atesos per  algun familiar o   
prefereixen  anar  ells a serveis socials.  
 

                       

73%

13%

14%

Diuen que es troben be i no ho necessiten

Estan ben atesos per algun familiar

Prefereixen anar ells a SS 

 
 
El  86% tenen  fills  front al 14% que no  en  tenen. El  contacte  amb ells és 
diari    en un 65% dels  casos, diversos  cops a la setmana 19%, diversos cops  
al  mes 5 %, ocasionalment 8% i  3% sense contacte. 
 

                             

CONTACTE AMB ELS FILLS

65%

19%

5%
8% 3% DIÀRIAMENT

DIVERSOS COPS /
SETMANA

DIVERSOS COPS /
MES
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SENSE CONTACTE

 
 
De les  persones entrevistades  el   54,2 % tenen  por a caure   i  45,8% 
manifesten no tenir por a  patir   una   caiguda (cal recordar que un cop fort a 
nivell   físic (fractures, ferides, lesions,etc.), psicològic (por a caure, pèrdua  
d´independència, modificació d´hàbits, etc.) i  social (necessitat  d´ajuda, canvi 
de residència, institucionalització.). Per tant  el  risc de caigudes  en  



 

persones  grans pot  tenir una  repercussió biopsicosocial important. Per 
aquest  motiu és bàsica  la  tasca preventiva. El 35% del total  han  patit una 
caiguda en els últims 6 mesos. 
 
 
Tràmits  realitzats per la treballadora  social segons valoració:  

 Reconeixement  de  Grau  de  Dependència per poder  accedir  als  
diferents tipus de serveis o prestacions. (7) 

 Revisió  de Grau  de  Dependència en casos on  van  fer el  tràmit però  
la situació  a empitjorat. (5) 

 Teleassistència. (15 ) 

 Informació  sobre  activitats Socioculturals, on dirigir-se  per poder 
participar: casals, tallers de memòria, principalment. (18) 

 Programa d´arranjament de l´habitatge (5) 
 
 
5. Actes del mes d’abril  

 
24.04.17 Recital de poesía Gent Gran a les 11h al Puig Coca; s’hi afegiran els 
petits de l’Escola Natzaret junt amb els seus tutors Grans que varen participar el 
curs passat a l’activitat del Projecte Intergeneracional “Suport a la lectura 
primerenca P5” (enguany fan 1er primaria).....amb la lectura de la llegenda de 
Sant Jordi. 
 
 
6. Divers, precs i preguntes 

 
- Des del Departament de Participació Ciutadana i Drets Civils ens 

demanen qui vol acudir al Consell de Ciutat. (2 representants G.Gran). 
Actualment hi figuren: Esteve Pujades i José Orellana (però que no 
assisteixen) 
 

- Funcionament del Consell de Gent Gran del Consell Comarcal 
Es tracta d’un Consell Consultiu 
L’Ajuntament pot anomenar fins a 4 delegats de part d’Esplugues (Gent 
Gran representativa del municipi; pot ser un Esplai o una entitat o a títol 
individual). Cal fer un Decret d’Alcaldia pel nomenament. 
Actualment consta 3 persones anomenades que no hi assisteixen (un 
d’ells per defunció) 
Es reuneixen 1 / 2 cops al mes. Es treballen en 2 comissions 
Es reuneixen els dijous de 10-11.30h, previa calendarització anual que 
es notifica al setembre. No es fan consell ni juny, ni juliol ni agost 
El Consell Comarcal paga el transport fins a Sant Feliu. 
 

- Descontent del servei de podologia: desinfecció, periodicitat, tasques,... 
 
 



 

 

LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 

 

 

 

Sara Forgas Ubeda                                                 Núria Zanni Rivas                                     

 
 
 


