
 

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

 
DATA : 2 DE FEBRER DE 2018   INICI: 18 hores          FI: 19 hores 
 

SI NO EX 
 

   AVV Can Clota 
   AVV Can Vidalet 
   AVV La Plana-Montesa 
   ABS Can Vidalet  
   ABS Lluis Millet  
   AECC 
   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 
   Associació de Propietaris Ciutat Diagonal 
   ASPROSEAT - PROA 
   Canviem Esplugues 
   Càritas 
   Casal Gent Gran Santa Magdalena 
   Clínica Ntra. Senyora de Guadalupe 
   CCOO 
   PDECAT 
   Ciutadans 
   CLECE 
   CSMIJ Cornellà 
   DIAS 
   Escola Garbí 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   Esport 3 
   ERC 
   Fundació Casal dels Avis d’Esplugues 
   Fundació Dr. Melchor Colet 
   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 Social 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. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Presentació del Pla local LGTBI. 
3. Campanya solidària “Joguines per a tots els infants” 
4. 2a Marató Estalvi Energètic. 
5. Precs i preguntes. 

 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
 

1. El Consell s’inicia passant directament al punt 2, ja que l’acta de la sessió 
anterior no està disponible. 
 

2. Presentació del Pla local LGTBI. 
 
L’Ajuntament d’Esplugues està elaborant un pla per tal de garantir 
els drets del col·lectiu LGTBI (lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i 
intersexuals) i eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.  
 
Actualment el Pla està en fase de diagnosi, en el moment que estigui 
finalitzada es presentarà a les entitats participants del Consell per a la 
Cohesió Social. Posteriorment s’iniciarà l’elaboració del Pla i es convida 
a les entitats interessades a participar-hi. 
 
Des del 2017 l’Ajuntament va posar en marxa el Servei d’Atenció Integral 
LGTBI. Atén cada dimarts a l’Oficina Jove situada  al Casal de Cultura 
Robert Brillas, aquest punt d'atenció i suport até a les persones LGBTI i 
totes aquelles que vulguin fer consultes sobre qüestions de diversitat 
sexual, orientació sexual i identitat o expressió de gènere. 
 
En aquest aspecte, Esplugues és pionera, ja que només 3 Ajuntaments 
de tota Catalunya disposen d’un punt d’atenció destintat a les persones 
LGTBI. 
 
A més, s’intentarà incidir en els Instituts del municipi, per tal d’evitar 
discriminacions per la orientació sexual i informar als nens i nenes sobre 
diferents temàtiques relacionades amb la diversitat sexual. 
 
 
 



 
3. Campanya solidària “Joguines per a tots els infants” 

 
Des d’Acció Social, conjuntament amb la Creu Roja, s’ha dut a terme la 
campanya de “Joguines per a tots els infants” una recollida de joguines 
perquè el Nadal sigui un temps de regals per a tots els nens i nenes de la 
ciutat. Hi ha hagut 294 beneficiaris, infants fins 12 anys i s’han rebut 2500 
joguines. Els lots han estat de 4 joguines per nen aproximadament. 
 
Tot i així, existeix un sobrant de joguines important. En front això, 
properament es durà a terme una reunió per tal de destinar aquest 
excedent als nens dels bancs d’aliments i entregar-li un lot  al nen que 
compleixi anys.   
 
Aquestes activitats han tingut una gran repercussió al municipi. Prova 
d’això és la diversitat i el gran volum d’activitats que han realitzat les 
diferents entitats del municipi. Sense aquestes la campanya no hagués 
estat possible. 
 
Cal esmentar també la participació de l’American School i l’escola Garbí 
com a punt de recollida de joguines i a més, els alumnes de l’escola Garbí 
van participar en la realització dels lots de joguines per als infants els dies 
de Nadal. 

 
4. 2a Marató Estalvi Energètic. 

 
Aquestes Maratons consisteixen bàsicament en conscienciar als 
ciutadans sobre la importància d’un bon estalvi energètic.  
Avui, 1 de febrer comença la tercera Marató a 6 equipaments municipals 
(Casa de la Vila, Escola Joan Maragall, Escola Folch i Torres, Les 
Moreres, Vil·la Pepita i la Biblioteca Pare Miquel).   
A més, tractarà de conscienciar als nens i nenes de les escoles 
d’Esplugues sobre la importància d’aquest estalvi energètic tant a les llars 
com als espais públics. Per tant, seran part activa d’aquesta tercera 
Marató d’Estalvi Energètic. 
Amb l’estalvi energètic que s’aconsegueix de les maratons, l’Ajuntament 
contracta una empresa que s’encarrega de fer una sèrie d’auditories a 10 
llars de Serveis Socials per veure com subministren l’energia i ensenyar-li 
una sèrie de “tips” per millorar l’estalvi energètic. Aquest professional 
s’encarrega de fer un seguiment i d’observar les modificacions que es van 
duent a terme. Seguint aquest procés, en la segona Marató s’ha 
aconseguit estalviar 3405€ . 



 
5. Precs i preguntes. 

 
Aquest cop aquest punt s’ha dividit en tres parts: 
 

• La primera es la exposició de la campanya “Escuts Solidaris”  
El director del servei de la Policia Local d’Esplugues J.A. González 
Leyva explica que és un projecte enfocat a recaptar fons 
econòmics per a la lluita contra el càncer infantil. 
La campanya consisteix en la venda d’escuts policials bordats a 
canvi d’una petita donació de 4€. Tot el capital econòmic que es 
recapti anirà íntegrament a l'hospital Sant Joan de Déu de 
Barcelona per ajudar a la creació del “SJD Pediatric Cancer 
Center”, un nou centre hospitalari destinat a la investigació i 
tractament del càncer infantil. 

 
Per fer la donació només cal dirigir-se a l’Oficina de la Policia 
Local. (C/Manuel de Falla, 24) 

 
És molt important fer una gran difusió sobre aquest projecte, ja 
que es una ajuda molt necessària i important per a tots els infants 
que sofreixen aquesta malaltia. 
 
Si alguna entitat, empresa, escola.. vol esdevenir “punt de venda” 
dels escuts, poden posar-se en contacte amb la Policia Local o al 
mail inclusiosocial@esplugues.cat. 



• El segon punt a tractar és la iniciativa cultural “Tothom balla”  
 
Entre els propers dies 1 i 18 de març 6 municipis de l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona portaran a terme una programació de 
dansa. Badalona, Barcelona, Cornellà de Llobregat, L'Hospitalet, 
Santa Coloma de Gramenet i Esplugues són els municipis on es 
realitzarà aquest projecte. Cada municipi farà un seguit d'actuacions i 
està previst fer una activitat conjunta que es realitza al mateix temps a 
cada municipi i que duu per nom "Tothom Balla". Es tracta d'una 
coreografia única feta a la mateixa hora en cada un dels municipis 
implicats i que te una durada d'uns 5 minuts.  L'activitat es farà el dia 
17 de març a les 12h, en el cas d'Esplugues, a la pista vermella del 
parc Pou d'en Fèlix.  

Voldríem animar a totes les entitats de la ciutat a participar d'aquesta 
coreografia. Es faran dues reunions per poder preparar el ball. Un 
professional del món de la dansa ens ensenyarà els moviments per a 
que la coordinació surti millor.  
 
El dia 12 de febrer a les 20h farem la presentació de l'activitat a 
càrrec d'un professional del món de la dansa i el 19 de febrer a les 
19h l'assaig durant una hora i mitja. Ambdues reunions es realitzaran 
al casal de cultura Robert Brillas a les 20 hores. 
 
Cal que ens confirmeu la vostra assistència i el número de persones 
que vindreu de cada entitat a fer l'assaig. El termini per confirmar la 
vostra assistència és el dia 8 de febrer. (mail 
inclusiosocial@esplugues.cat) 
 
Esperem comptar amb la vostra participació. 



 
• El tercer i últim punt tracta sobre la Reforma Horària. 

A Esplugues celebrarem la 1a edició de la Setmana dels Horaris al 
mes de febrer, del 26 de febrer al 2 de març de 2018. 
Volem acordar que, durant aquesta setmana, la jornada laboral de les 
empreses i dependències municipals pugui finalitzar a les 18 hores 
com a màxim, sempre que sigui possible. En el cas dels comerços, la 
proposta és que el 28 de febrer tingui un horari de tancament a les 19 
hores, on sigui possible. 
Les dependències municipals tancaran a les 18h durant el termini 
d’aquesta prova. Es demanarà a les empreses que redueixin l’horari 
d’obertura fins a les 18 h, sempre que els hi sigui possible. 
Les empreses ho veuen com una bona iniciativa. Un exemple 
d’aquesta reforma d’horari el tenim a la Nestlé, on han reduït la 
jornada laboral fins a les 17h i els resultats són positius. 
Per a que aquest projecte arribi a l’èxit, és fonamental la participació 
de tota la ciutadania d’Esplugues a aquesta iniciativa i adherir-se així 
a una nova cultura del temps a favor de models més eficients i 
flexibles per atendre les noves necessitats socials. 

 
 

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19 hores del dia 1 de febrer, estenent-se la present acta 
que signen. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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