
 

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

DATA : 29 DE SETEMBRE DE 2016   INICI: 18 hores          FI: 19 
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 
   Càritas 
   Casal Gent Gran Santa Magdalena 
   CDC 
   Ciutadans 
   CLECE 
   CSMIJ Cornellà 
   DIAS 
   Escola Garbí 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   Esport 3 
   ERC 
   Fundació Casal dels Avis d’Esplugues 
   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. Programa d’aliments. Lliurament d’aliments frescos. 
2. Beques escolars i d’activitats esportives i culturals. 
3. Programa d’animació sociocultural per a la gent gran i activitats diverses 

pel curs 2016-2017 
4. Informacions diverses de salut: Esplugues ciutat cardioprotegida i 

celebració del Dia Mundial contra el càncer de mama 
5. Precs i preguntes. 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
• S’inicia el Consell aprovant l’acta de la sessió anterior. 

 
1. Programa d’aliments. Lliurament d’aliments frescos. 

 
La Sra. Sara Forgas explica que s’està preparant conveni amb la Creu 
Roja Esplugues per posar en marxa un sistema de targetes de 
prepagament per la compra d’aliment fresc. 
Els beneficiaris d’aquest programa seran famílies amb menors en 
seguiment a serveis socials i usuàries del programa d’aliments. 
Segons pressupost aprovat es beneficiaran aproximadament 100 
famílies. 
El seguiment de la despesa i dels productes comprats per les famílies es 
farà des de la Creu Roja amb l’objectiu de que es faci un bon ús i donar 
indicacions nutricionals. 
 

2. Beques escolars i d’activitats esportives i culturals. 
 
Beques de menjador escolar: A data d’avui s’han sol·licitat 645 ajuts de 
menjador al Consell Comarcal del Baix Llobregat.  
D’aquestes: 

o Aprovades 397 (184 amb el 100% i 213 amb el 50%) 
o Desestimades 144 
o Pendents 101 

  
La Sra. Sara Forgas explica que l’Ajuntament d’Esplugues complementa 
els ajuts de menjador escolar aprovats pel Consell Comarcal. 
Fins el 30 de setembre hi ha temps per sol·licitar l’ajut complementari a 
l’Ajuntament. 
Des de l’Ajuntament es donarà prioritat a la resolució dels ajuts de 
menjador escolar, d’assistència i menjador d’escola bressol i les 
d’educació especial. 
Posteriorment resoldrà els ajuts sol·licitats per activitats esportives i 
culturals. 



 
3. Programa d’animació sociocultural per a la gent gran i activitats 

diverses pel curs 2016-2017 
 
De les activitats programades per a la gent gran aquest curs s’han de 
destacar les següents novetat: 

o Activitat d’exercicis hipopressius: Ha tingut èxit d’acollida i s’ha 
obert un altre grup. 

o “Suma’t al voluntariat intergeneracional”: Borsa de voluntariat per 
participar a les diferents activitats amb infants i joves a diferents 
centres educatius del municipi. 

o Taller d’educació emocional en família per a gent gran. 
 
Des de l’Escola Garbí pregunten si es disposa d’assegurança per quan 
va la gent gran a fer alguna activitat al centre. 
En resposta, Esport 3, comenta que davant qualsevol fet sempre hi ha 
cobertura de la Seguretat Social. 
S’acorda tenir més informació sobre el tema. Es traspassarà la inquietud 
a la tècnica de gent gran de l’Ajuntament i es donarà resposta a l’escola 
Garbí. 
 
Altres activitats per aquest curs: 

o Escola de mares i pares – “A cor obert. Educadors desperts”: 
Sessions gratuïtes un cop al mes conduïdes per una pedagoga 
per reflexionar i aprendre del que significa ser pares i mares avui 
dia. 

o Grup de suport a familiars/cuidadors de persones amb demència i 
discapacitat  

 
 

4. Informacions diverses de salut: “Esplugues ciutat cardioprotegida” 
i celebració del Dia Mundial contra el càncer de mama. 
 
“Esplugues ciutat cardioprotegida”: Abans de finalitzar l’any s’instal·laran 
a la ciutat vuit desfibril·ladors a punts de molta afluència. Situats al carrer 
a prop d’equipaments municipals. 
Un cop instal·lats està previst fer formació i explicació de com fer ús a les 
entitats. 
Dia Mundial de l’Alzheimer: Durant el matí del dissabte 8 d’octubre als 
jardins del casal de cultura Robert Brillas es realitzaran tallers i un 
espectacle de màgia. Les activitats estan organitzades per l’Associació 
de Familiars d’Alzheimer del Baix Llobregat. 
Dia Mundial contra el càncer de mama: 19 d’octubre al casal de cultura 
Robert Brillas es realitzarà la xerrada “Eines al nostre abast per prevenir 
el càncer de mama” 
 
S’anima a fer difusió i participar a les diferents activitats. 
 

 



I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19 hores del dia 29 de setembre, estenent-se la present 
acta que signen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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