
 

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

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                                                                              

     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 28.9.2017  
 
Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat. 

 
2. Calendari del Consell de Gent Gran pel 2018 

 
25 de gener, 22 de març, 31 de maig, 26 de juliol, 25 d’octubre i 18 de 
desembre 
 

3. Campanya de Reis Gent Gran Creu Roja i Intergeneracional 
 
L’Ajuntament enguany hem decidit donar un altre caire més relacional, i 
hem posat en contacte els joves voluntaris de l’escola Natzaret i 
l’assemblea local de Creu Roja. Aquest any pretenem impulsar un 
Berenar Nadalenc Intergeneracional 
 

4. Campanya de Reis per Infants 
 
(s’anexa documentació explicativa) 
 

5. Campanya “Ajundans a Ajudar” 
 
(s’anexa documentació explicativa) 
 
 

6. Festa de Nadal dels Esplais i de l’Ajuntament 
 
La festa de l’Ajuntament per celebrar el Nadal es farà el dia 19 de 
desembre a l’Espai Baronda a les 17h - 17.30h amb servei gratuït de 
microbus. 
La festa als Esplais municipals de Gent Gran per celebrar el Nadal es 
farà el dia 20 de desembre. 
 

7. Informació del Servei de Teleassistències  
 

(s’anexa documentació explicativa del servei i el perfil d’usuari) 
 
Per començar expliquem el perfil per accedir a aquest servei, circuit de 
sol.licitud (dades personals, informe mèdic, domicilació bancaria, telefons 
de contacte) i preu del servei mensual. 
 



 

També ampliem informació del Servei Local de Teleassistència ja que es 
porten a terme mesures d’intervenció com a conseqüència de les 
temperatures extremes. 
 
També expliquem que les persones es categoritzen segons un nivell de 
risc que té com a indicadors principals: 
- La situació de convivència 
- L ‘estat del habitatge 
- Les patologies de risc 
 
Les accions d’intervenció són: 
 
- Aplicació d’un protocol de símptomes 

 
- Possibilitat d’instal.lació de dispositius de seguretat en els domicilis 

(fum, moviment,...)compresos en el nivell  3 de risc sociosanitari 
 

- Estrenyer els seguiments a les persones usuàries del servei 
mitjançant visites a domicilis programades 

 
 

8. Divers, precs i preguntes 
 

S’afegeix la informació de la celebració del Dia Internaiconal de les persones 
amb discapacitat el diumenge 3 de desembre de 2017 als Jardins del Casal de 
Cultura Robert Brillas  

Sense més precs ni preguntes, i no havent més assumptes per tractar la 
Presidenta dóna per finalitzada la sessió 

 

LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 

Sara Forgas Ubeda                                               Núria Zanni Rivas                           

 


