
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT GRAN EL DIA 26 
DE MAIG DE 2016 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 26 maig de 2016 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”                                       

     Residència Félix Llobet                                       

     UGT                                        

     Esplai de Gent Gran “Can Vidalet-Esplugues”                                        

     Esport 3                                       

     Creu Roja de Esplugues                                       

     Residencia Domus Astri                                       

     Residencia Erit                                       

     CCOO                                       

      ABS Can Vidalet                                       

     CLECE                                      

     Televida-Tunstall                                       

     Ciutadans                                       

     Esquerra Republicana de Catalunya                                       

     Partit Socialista de Catalunya (PSC)                                      

     Canviem Esplugues                                       

     Partit Popular de Catalunya (PP)                                       

     Convergència Democràtica de Catalunya                                       

      Candidatura d’Unitat Popular (CUP)                                        

     Fundació Pere Tarrés                                       

     Càritas                                      

      ABS Lluís Millet                                                                           

     Associació Cristiana Vida                                                                           

     Clinica Guadalupe                               

     Rosa Mª Bayo                                       

      Neus Oró 

 
 
 



 

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 26.5.2016 
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior, ordinària 
de data 17.03.2016 

 
2. Valoració de la SETMANA DE LA GENT GRAN 2016 

 
Les activitats han tingut una bona acceptació, tot i que la pluja ha fet anular el Tai-chi als Parcs, 
però la resta d’activitats a l’aire lliure s’han pogut realitzar. 
Un cop més, s’ha demostrat que el col·lectiu de la gent gran és molt actiu i el nivell de 
participació ha estat molt alt.  
Queda reflectit que a la Gent Gran li agrada molt les activitats dinàmiques com el ball de la 
plaça Blas Infante (Can Vidalet) amb 100pers. També cal destacar la bona acollida en la 
Xerrada de Mossos i Policia Local (seguretat a la Llar), Consum “Economia domèstica” han 
tingut gran nombre de participants; així com el Taller psicoemocional “Educar-nos x Educar 
Gent Gran” ha tingut una bona rebuda amb participants molt satisfets. 
 
Es repassa les activitats també en xifres. 
 

3. Valoració de l’activitat del Dia Internacional de la Intergeneracionalitat 
 
Es valora molt positivament per ser la primera vegada que es celebra, atès que varen participar 
57 persones tot penjant fotografies en els murals habilitats als Casals de Gent Gran i a Les 
Moreres. 
  

4. Homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casats 
 
Estem organitzant l’homenatge a les parelles que compleixen 50 anys de casats 7 parelles 
inscrites, pel 7 de juliol de 2016. 
Es recorda el circuit que cal fer per accedir-hi. Totes les parelles interessades en participar 
només han de fer una instància sol·licitant la seva participació en l’acte, adjuntant fotocòpia de 
DNI, llibre de família. Fins ara, tenim  parelles que han sol·licitat participar-hi.  
Més endavant, aquestes parelles rebran una carta convidant-los a participar en l’acte i amb tota 
la informació necessària. 
 

5.  Agraïment als participants del Programa Intergeneracional 
 
El 16 de juny es farà  acte d’agraïment als participants del Programa Intergeneracional: 
participants d’enguany i d’altres edicions en “Histories de Vida”, “Suport a la lectura”, “Ús de 
tablets, mòbils i ordinadors Can Clota”, ”Escacs”, “Panellets” i “Teatre”. 
 
 

6. Memoria de Serveis Socials 
 
S’anexa en format PDF 
 

7. Precs i preguntes 
 

No hi ha precs ni preguntes 

 

I no havent més assumptes per tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són les 
11:45 hores del dia abans esmentat, estenent-se la present acta que signen 



 

 

 
Pròxima reunió:  21 de juliol de  2016  a les 10:30 hores, en el Saló de Plens de l’Ajuntament. 
 

 

 

LA PRESIDENTA                                 EL SECRETARI  

 

 

 

 

Sara Forgas Ubeda                                                             Núria Zanni Rivas  
                                            

 
 
 
 
 


