
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 30 DE MARÇ DE 2017 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 28 des setembre 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. Marta Fuertes 
 
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                                                                              
     Rosa Mª Bayo                                                                             
     José Luís Navarro 
     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 29.6.2017  
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió 
anterior, ordinària de data 29.06.2017 
 

2. Valoració Homenatge a les parelles que celebren les Noces d’Or 
 
L’acollida dels participants a aquest homenatge ha estat amb gran satisfacció i 
participació -10 parelles-. 
La regidora demana noves idees per fer aquesta celebració. Restant pendent 
un nou format. 
 

3. Memòria d’activitats Programa Gent Gran 2016/17 
 
S’explica per activitats les enquestes de participació i satisfacció de les 
activitats del Programa d’Animació Socio-cultural Gent Gran del curs 
2016-17; resultant una mitjana  de  
 

1. Valori el conjunt d'activitats que s'ofereixen al programa sociocultural  
 

2. La facilitat i rapidesa per fer la inscripció 
 

 3. Els materials i mitjans que es proporcionen per fer l'activitat 
 

4. El monitor/a de l'activitat 
 

5. Valoració de l'activitat en la què vostè participa 

 
Inform. 

Activ. 
Física Memoria Cultura Mem/Inf./Biblio Teatre 

Casal 
estiu 

 ÍTEM 2 6,79 7,23 6,57 7,85 7,79 2,05 7,91 
ÍTEM 3 7,38 6,29 7,98 9,05 7,79 1,69 6,33 
IÍTEM 4 8,65 9,39 9,5 9,45 9,74 8,75 9,42 
 ÍTEM 5 8,29 8,83 8,96 9,3 9,26 8,25 8,39 

 

  
           

         
         
         
         
         
  



 

4. Nou curs 2017/18 del Programa d’Animació Sociocultural de la Gent 
Gran “No et quedis a casa” 
 
Es comenta que durant el curs s’ha renovat força el material esportiu.  
Enguany 12 novetats de Tallers/activitats nous. Majoritariament están tots 
 plens i resta alguna plaça a Educació Emocional. També s’informa que el 
Cine Forum és d’accés lliure  
Es comenta que no es pot ampliar més les activitats per que cal ajustar-
nos als espais dels que disposem; i ara mateix ens trobem al límit de les 
capacitats. 
La Sra. Herminia Villena demana si es podria fer una cuartilla específica 
amb totes les activitats en un format de lletra més gran, més visual. 

 
 

5. Estada de vacances per la gent gran 
 
52 assistents a l’estada de vacances de Sant Carles de la Ràpita; una 
valoració mitja d’un 9. 
Es valorarà fer una segona estada de vacances de primavera. 

 
6. Informació Programa Aliments frescos  

 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en conveni amb la Creu Roja, ha 
establert un dispositiu de targetes de prepagament per l’accés exclusiu 
de forma normalitzada als aliments frescos i la cobertura de les 
necessitats bàsiques d’alimentació destinat a les  famílies que es troben 
en una situació socioeconòmica vulnerable i que són beneficiàries del 
programa d’aliments. El servei complementarà el lot d’alimentació bàsic 
que fins ara s’entrega des de les entitats del programa 
d’aliments.Calculem que el pressupost assignats pel projecte donarà la 
possibilitat a que  noranta famílies l’any aproximadament puguin gaudir 
del recurs.La targeta de prepagament per adquisició de producte fresc 
alimentari es podrà fer servir als establiments Bon Àrea. 
Creu Roja complementa la información explicant que hi ha un 
nutricionista que fara el seguiment mensual a les famílies 
 

 
7. Divers, precs i preguntes 

 
Es comenta un cas d’algú que davant la necessitat d’un w.c. pot accedir 
a les dependències municipals. 

 
LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Marta Fuertes Deus                           
 


	SI NO Excusa

