
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT  
GRAN EL DIA 07 DE JUNY DE 2018 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 7 de juny de 2018 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. 
 
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)  
    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 15 de març de 2018 
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat. 
 
 

2. Valoració de la Diada de St. Jordi i Intergeneracional 
 

Van recitar 13 persones grans, d’aquestes rapsodes, dos d'elles ho van fer amb 
les seves pròpies poesies i la resta van recitar poesies d'autor. 
Arrel del programa "Compartir és créixer" cada any els avis fan suport de lectura 
els nens i nenes de p5 del Col·legi Nazaret, i quan passen al curs seguent se’ls 
convida a  participar a la Diada de Sant Jordi per a recitar “La llegenda de St. 
Jordi”; per tal de  compartir amb els avis que els hi han ensenyat a llegar la 
millorar en lectura. 
Tant els rapsodes, com el col·legi Nazaret, van estar encantats en participar. El 
fet que sigui una activitat intergeneracional fa del recital una trovada 
entranyable.  
 
Com agraïment a la seva participació se'ls hi fa lliurament d'una rosa, tant als 
rapsodes com a les professores del col·legi. Enguany també se’ls va obsequiar 
amb un llibre de reculls de poesia.  

Assistència: 30 persones de públic i 26 nens 
 
 

3. Valoració del Mes de la Gent Gran 

 
participants 

Ball intergeneracional Escola Isidre martí  33 

Vine a fer la teva samarreta . Fundació Finestrelles 52 

Jocs Tradicionals al Pou d´en Fèlix 60 

Visita al Museu Blau 22 

Xerrada Salut Emocional  95 

Txikung  entre els arbres 45 

Cinefòrum esportiu Les Moreres "Vivir sin parar" 17 

Sexualitat a la Maduresa 25 



 

Visita a la fàbrica Torras, dinar a Banyoles i passeig 
per l´estany 52 
Masterclass de musica de Música i Moviment 
FiraGran 2018 a les Drassanes reials 34 

Expoxició escarabats 15 

Mou el cos per la salut ambiental  15 

Gran Fideuà popular  858 

Ball Fideuà amb música en directe  500 

Cinefòrum "UP" 24 

Caminada entre Esplugues i parc Cervantes 100 

Escacs intergeneracional escola Garbí i Natzaret 89 

Teatre social i musical Grup Fem el que Podem 120 

Ballem tots junts escola Can Vidalet i Utmar 100 
 
 

4. Homenatge a les Noces d’Or 
 
9 de juliol a les 19h als Jardins de Can Tinturé, actualment 8 parelles inscrites. 
 
 

5. Informació del Servei d’Ajuda a Domicili 
 
Servei adreçat a persones de totes les franges d’edat que per motius físics, 
psíquics o socials es troben en situació de manca d’autonomia i/o amb 
problemàtiques familiars especials. 
 
El professionals que intervé a domicili són la Treballadora Familiar ó Auxiliar de 
la Llar qui execut el Pla de treball definit per els Serveis Socials de 
enl’Ajuntament i acceptat pel beneficiari. Aquest pot ser de caire assistencial, 
preventiu, de suport i/o educatiu. 
 
 
-Treballadora Familiar per a l’Atenció  de la persona i cura de la llar:  
 
 
• Suport o rentat corporal complet, en bany, dutxa o llit 



 

També tasques relacionades amb la higiene personal com ajudar a vestir, 
afaitar, aplicar cremes o tallar ungles (sempre que no es requereixi una cura 
podològica especialitzada). 

 
• Cura de l’alimentació: compra, preparació i cuinat dels aliments. 
 
• Control de la medicació (blisters) 

 
• Mobilització dintre de la llar: Aixecar-se i ficar-se al llit, ajut per caminar i a 

asseure’s, així com canvis posturals en situacions d'alta incapacitat de 
l'usuari amb dificultats motrius. 

 
• Ensenyament a la cura de la llar i l'organització domèstica; i espais 

d’aprenentatge en els processos de criança. 
(la compra, la cura personal d'atenció a la infància i a persones en situació 
de dependència).  
 

• Acompanyaments fora de la llar, quan aquest resulti imprescindible, per a 
possibilitar la participació comunitària de l'usuari en  processos de 
problemàtica comunicativa i relacional. Facilitar la realització de gestions  
per assumptes administratius i financers, de salut i puntualment per la  
utilització de recursos, per tal de millorar l’autogestió i la vida independent. 
 

 
-Auxiliar de la llar per a la Neteja de la llar: 
 
 

• Ordre i higiene la llar de l’usuari.   
 
 
Abans d’iniciar el servei, el coordinador tècnic de l’empresa de SAD fa una 
primera visita a domicili de l’usuari acompanyat del professional que realitzarà el 
servei (Treballadora Familiar o Auxiliar de la llar), per tal de ratificar amb 
l’usuari/a les actuacions establertes en el Pla de Treball i signar el contracte 
que recull els pactes acceptats per part del beneficiari, l’empresa 
adjudicatària del servei i el professional referent del cas de  Serveis 
Socials.  
 
Durant el serveis d’Ajuda a domicili es fan reunions de seguiment entre 
empresa (coordinadora i Treballadora Familiar / Auxiliar de la llar) i Serveis 
Socials, per tal d’adequar  les tasques del servei i detectar altres 
problemàtiques (barreres arquitectòniques, maltractaments, .....)  
 
 
Circuit d’accés: 
 

- Visita de 1a acollida de Serveis Socials : 



 

o Valoració per a circuit d’atenció de Dependència 
o Valoració si és cas educatiu o d’urgència en risc, per atenció a 

domicili social 
 

Horaris de servei: 
 

- de dilluns a divendres de 7 a 20 hores i dissabtes de 7 a 15 hores 
 
 
 
 

6. Precs i preguntes 
 
 

 
 
 
LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 
Sara Forgas Ubeda                                               Núria Zanni                           
 


	SI NO Excusa

