
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINÀRIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 28 DE FEBRER DE 2019 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 28 de febrer de 2019 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. Marta Fuertes Deus 
 
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)  
    Plataforma Dibuixant Esplugues 

                                     



 

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 29 de novembre de 

2018 
 

Sense esmenes es dóna la conformitat per unanimitat. 
 

2. Presentació Junta Casal Gent Gran “Santa Magdalena” 
 

Al mes de desembre es va realitzar assemblea al Casal de Gent Gran 
“Santa Magdalena” i es va votar la candidatura a la Junta. 
Van assistir  85 persones a l’assemblea. 
La Junta es va escollir per unanimitat dels assistents. 

 
La nova Junta va iniciar les seves funcions al gener 2019. 
Integrant de la Junta:  
 

• President: Miguel Martin 
• Salvador Caroz 
• Alberto Rodriguez 
• Jordi Serra 
• Agustin Celigüeta 

 
 

3. Campanyes solidàries “Joguines per a tots els infants” i 
“Ajuda’ns a Ajudar” 

 
“Joguines per a tots els infants” 

 
Relació de punts de recollida: Esplugues TV, Sastrinyols, L’Avenç Centre 
Cultural, Clínica Ntra. Senyora Guadalupe, Creu Roja Esplugues, Edifici 
Municipal Puig Coca, Edifici Municipal Molí 
 
Entitats que han col·laborat a la recollida de joguines: Ciutadanas i 
ciutadanes d’Esplugues, Escola Garbí, American School, Arel Home 
inmobiliària, Morlacos Team – “5è entrenament solidari”, Treballadors i 
treballadores de l’Ajuntament, ONG La Nau, Accent Social, Perruqueria 
B&M, Grupo tu inmobiliaria. 
 
Especial col·laboració de: Creu Roja Esplugues, Fundació Privada 
Asproseat PROA Esplugues, Brigada municipal, Departament de 
comunicació municipal 
 
El número de menors que han rebut joguines ha estat un total de 283 i s’han 
recollit un total de 1.390 joguines 



 

“Ajudan’s a Ajudar” 
 

Aquest any la campanya  “Ajudan’s a Ajudar” s’ha dut a terme de 26 al 30 de 
desembre. És una campanya centrada en la recollida de productes 
alimentaris en els centres escolars i entitats del municipi. 
 
L’objectiu de la campanya és recollir productes alimentaris que 
complementen els lots d’aliments que es subministren a famílies que estan 
en situació gran precarietat econòmica i vulnerabilitat social, identificades i 
derivades prèviament pels serveis socials bàsics.  Alhora, es treballen i 
fomenten valors com la  solidaritat, l’ajuda mútua, i  treball en equip  entre 
les famílies i els i les alumnes dels centres educatius. 
 
Mereix especial menció la tasca dels 30 alumnes de l’escola Garbí, els quals 
els dies 12 i 13 de desembre aniran a  PROA (entitat que s’ocupa de 
emmagatzemar els aliments i distribuir-nos posteriorment entre els 2 punts 
de distribució) a comptar i organitzar els aliments recollits a les escoles. 
 
Centres escolars participants: 

• Escola Bressol Montesa Escola Bressol Marta Mata 
• Escola Bressol La Mainada 
• Escola Bressol Patums i Memas 
• Escola Bressol Nimbo 
• CEIP Isidre Martí 
• CEIP Lola Anglada 
• CEIP Prat de la Riba 
• CEIP Joan Maragall 
• CEIP Can Vidalet 
• CEIP Folch i Torres 
• Escola Isabel de Villena 
• IES La Mallola 
• IES Joanot Martorell 
• IES Severo Ochoa 
• Escola Garbí  (ells ho ban fer el 3 i 4 de desembre) 
• Highlands School Barcelona 
• American School Barcelona 

 
Altres entitats: 
Destaquem la participació dels 3 casals de gent gran (Can Clota, el Gall i 
Santa Magdalena) els quals van recollir aliments al llarg de tot el mes de 
desembre. 

 



 

Gran recapte de recollida d’aliments 
Les entitats Càritas Diocesana Sant Just Desvern i Associació Cristiana 
d’Ajuda Social Vida, que formen part del programa d’aliments, han coordinat 
el Gran Recapte amb 20 supermercats de la ciutat el divendres 30 i dissabte 
1 de desembre. La campanya, enfocada a tota la ciutadania d’Esplugues,  
un any més ha estat tot un èxit.  
 
Es va recaptar un total de 4.425 kilos d’aliments.  

 
 
4. Festa Carnaval 

 
Dissabte 2 de març, complex esportiu Les Moreres a les 5 de la tarda. Ball 
de Carnaval i concurs de disfresses 
Animeu a la gent per què vingui disfressada. 

  
5. Mes de la Gent Gran 

 
S’està començant a organitzar les activitats del XXIV Mes de la Gent Gran, 
com cada any serà durant el mes de maig. 
Us podem avançar que el dissabte 18 de maig serà el dia de la festa de la 
gent gran, amb la tradicional fideuà popular i posterior ball. 

 
Us animem a que ens feu arribar les vostres propostes. 

 
 

6. Divers, precs i preguntes 
 
Teleassitència 

 
Actualment no hi ha llista d’espera d’instal·lació de teleassistència per a 
persones majors de 80 anys. 

 
2018 – 1.244 beneficiaris del servei 

 
Cinefòrum 

 
La propera sessió de cinefòrum és el dilluns 25 de març al Centre Cultural 
La Bòbila, es projectarà la pel·lícula “Cuestión de Tiempo” 
És una activitat que té molt d’èxit i es sol·licita als membres del Consell 
Gent Gran que facin difusió. 

 
 



 

 
 
I, no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 11’20 hores del dia 28 de febrer, estenent-se la present 
acta que signen. 

 
 
 
 
 

LA PRESIDENTA                               LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Marta Fuertes 


	SI NO Excusa

