
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 22 DE MARÇ DE 2018 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 22 de març 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. Helena Caro. 
 

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 25 de gener de 2018 
 

 
2. Memòria de la Campanya de recollida d’aliments. 
 

A la campanya del 2017 va haver molta participació i més implicació de les 
entitats que en anys anteriors.  
Gràcies a la 2ª Cursa Solidària s’ha augmentat la recollida d’aliments, amb 
més voluntaris que participaven en dies i hores extraescolars. 
Moltes entitats ja ho tenen assumit i contribueixen amb una participació 
constant cada any. 
Total kg recollits: 109.833 
Des de fa 3 anys va disminuint el número de famílies ateses. Al 2017, 501 
famílies ateses i 1540 persones ateses.   
Novetats: 
- Projecte “Tots a taula” ofereix 25 menús gratuïts. 
- Conveni signat per distribuir targetes de prepagament per alimentació 
fresca. 
 

 
  

3. Memória de la Campanya de recollida de joguines. 
 

Al 2017 van rebre el lot de joguines un total de 341 nens i nenes fins a 12 
anys. 17 nens i nens eren de casa d’acollida. 
S’han recollit al voltant de 2000 joguines, no totes s’han pogut distribuïr per 
diferents motius (han arribat fora de temps, no corresponien a l’edat i/o 
joguines no recollides per les famílies) i s’han guardat per l’any vinent.  

 
 

 
4. Valoració de la Festa de Carnastoltes. 

 
Ha hagut molta participació de gent gran, però molt poca gent disfressada. 
Es proposa fer una activitat prèvia a la festa dins els esplais de gent gran. 
   

 
 
 
 
 
 
 



 

5. Campanya solidària de l’Ass. Comerciants Can Vidalet 
 

S’ha portat a terme una campanya de venda de calendaris solidaris 
subvencionat per l’Ajuntament i amb els diners recollits s’han elaborat 65 
tiquets per un import de 20€ per famílies.  
Aquests tiquets no cobreixen necessitats bàsiques, però donen la possibilitat 
de decidir a les famílies la demanda d’altres productes o serveis (com 
perruqueria). Tot i aquesta possibilitat la gent ha preferit fer-los servir en 
farmàcia i alimentació.   

 
 

6. Activitats de Maig de Gent Gran 
 

Es nombren les activitats del mes de la Gent Gran, s’incideix en les activitats 
intergeneracionals com els balls amb gent gran i nenes i nens de diferents 
escoles del municipi. 
Es nombra la nova participació d’escoles públiques en tallers i activitats amb 
gent gran, com escola Isidre Martí i CEIP Can Vidalet.  

 
 

7. Precs i preguntes 
 

- Es parla de la situació del casal de Gent Gran Centre- La Plana, està 
sense junta i es decideix procedir a la contractació d’un tècnic, tot 
utilitzant l’aportació econòmica que rebia l’entitat. 

 
- Des de l’ABS de Can Vidalet es demana ampliar els perfils dels 

beneficiaris de Teleassistència, per que considera que hi ha molta llista 
d’espera i es triga molt. 

 
- El Sr. Orellana valora que el servei de podologia té molt bona acceptació 

però que hi ha una llarga llista d’espera pel que pregunta si es podria 
ampliar els dies de servei 

  
 

 

LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 

Sara Forgas Ubeda                                               Helena Caro                            

 


