
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT 
GRAN EL DIA 26 DE GENER DE 2017 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 26 Gener 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. 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 

    Clinica Guadalupe                                       

    Esplai de Gent Gran “Can Vidalet-Esplugues”                                        

     Esport 3                                       

    Creu Roja de Esplugues                                       

    Residencia Domus Astri                                       

    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                                       

    Eulalia Herranz (CUP)                                        

    Càritas                                      

    ABS Lluís Millet                                                                           

    Associació Cristiana Vida                                                                           

    Clinica Guadalupe                               

    Rosa Mª Bayo                                       



 

 
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 17.11.2016  
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió 
anterior, ordinària de data 17.11.2016 

 
2. Valoració de Festa de Nadal a l’espai Baronda 

La festa a l’espai de La Baronda rep molt bones crítiques tant per el transport de 

microbus per ser oportú a l’hora de baixar per una pendent pronunciada tenint 

en compte que plovia molt i augmentava el risc de baixar caminant. Malgrat la 

mala meteorologia va ser un èxit d’assistència: 117 persones 

3. Calendari 2017 Activitats Gent Gran 

- Festa de CARNESTOLTES-Moreres 25.02.17 de 17 a 20h 

- MAIG DE LA GENT GRAN 

- FIDEUÀ Maig de la Gent Gran   20.05.17 

- Festa de Sant Joan als Esplais   22.06.17 

- Homenatge a les Noces d’Or     5.07.17 a les 19h 

- Casal d’estiu Gent Gran    26 Juny 27 Juliol 

- Festa de Sant Mateu als Esplais   19.09.17 

- Sortida de Colònies Gent Gran   Setembre 

- Feta de la Castanyada als Esplais   31.10.17 

- Homenatge dels 80 anys a l’Esplai El Gall  24.10.17   

- Homenatge dels 80 anys a l’Esplai Can Clota 21.11.17 

- Homenatge dels 80 anys a l’Espai  Centre  29.11.17 

- Festa de Nadal als Esplais    21.12.17 

- Festa de Nadal Ajuntament    a determinar      

        



 

 
 

4. Memòria del Programa de recollida d’aliments. 

 
La campanya “ AJUDA’NS A AJUDAR”  es va iniciar el maig de 2010 amb 
l’objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar a la ciutadania sobre el 
Programa d’Aliments del municipi. I, a la vegada, fomentar la solidaritat i la 
participació de manera altruista entre els ciutadans del municipi. 
 
Escoles: 
11 centres escolars del municipi s’han adherit a la campanya. Del 21 al 25 
de novembre van realitzar la recollida d’aliments a 8 centres. 
 

1. Escola Bressol Montesa  
2. Escola Bressol Patums i Memas 
3. CEIP Isidre Martí 
4. CEIP Lola Anglada 
5. CEIP Prat de la Riba 
6. CEIP Joan Maragall 
7. CEIP Can Vidalet 
8. CEIP Folch i Torres 
9. Escola Garbí  
10. Escola Isabel de Villena 
11. UTMAR  

 A les escoles s’han recollit al voltant de 3.000 kilos 
 
Entitats i empreses: 

 Recollida d’aliments organitzada per Instarunners, Beer Runners 
Barcelona i Run4us el dissabte 3 de desembre 

 Associació Cultural i Econòmica d’El Gall ha promogut recollida 
solidària d’aliments entre diferents establiments del barri fins el 20 
de desembre (La Botiga del Barri, Al Teu Aire, Todo a cien, 
Farmacia Sanz, DC Burguer, TapaT, Mundi Dulce, Granja Eivissa, 
Xurreria Xocolateria Pepa, Bar Pica-Pica, FAM Bar) 

 Recollida d’aliments organitzat per Gent Constructiva el dissabte 17 
de desembre a la pista de l’Avenç 

 B&M Perruqueria: Celebració del segon aniversari. Recollida de 600 
kg. 

 Casal Gent Gran Centre – 14 caixes 

 Associació Veïns El Gall 
 
A banda d’aquestes col·laboracions s’ha de destacar que les entitats 
Càritas i Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, que formen part del 
programa d’aliments, han coordinat el Gran Recapte a 17 supermercats de 
la ciutat el divendres 25 i dissabte 26 de novembre. La campanya va ser tot 
un èxit. 



 

 
Aproximadament amb totes les col·laboracions s’han recollit uns 5.000 kg 
d’aliments 

 

5. Memòria del Programa de recollida de joguines  

1. Les entitats que han estat al capdavant de la campanya alhora de fer la 
preparació dels lots i el lliurament a les famílies han estat els voluntaris i 
voluntàries de la Creu Roja i els/les alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat de 
l’escola Garbí, han comptat amb el suport puntual de persones 
voluntàries de Càritas, Associació de Familiars d’Alzheimer i ciutadans a 
títol individual. 
Durant tot el  transcurs de la campanya el volum de voluntaris i 
voluntàries participants ha estat molt elevat, aproximadament unes 60 
persones. 
 

2. Els tècnics de Serveis Socials han valorat, derivat i informat a les famílies 
beneficiàries (via presencial i correu). 

 
 

Entitats col-laboradores i punts de recollida de joguines  
        

  Centre Cultural l’Avens  

  Assemblea Local Creu Roja Esplugues-Sant Just 

  Esplugues Televisió 

  Sastrinyols 

  Edifici Municipal Puig Coca 

  Edifici Municipal Moli 

  Clínica Guadalupe 
 
Cal destacar la implicació de dues escoles: l’American School i l’Escola 
Garbí. 
Entre totes cues s’ha recollit més de 300 joguines. 
 
Contribució d’altres entitats i/o empreses, fent difusió de la campanya 
entre el seus socis i/o treballadors i fent donació de joguines: 
 

  Nestlé ha fet una donació de 50 joguines  i 50 lots amb productes 
alimentaris, quaderns   i llapis de colors.  

  Clece: Donació de joguines i de les bosses per preparar els lots. 

  Associació Cívica La Nau: Donació de joguines. 

  Gent Constructiva: Recollida de joguines. 

  Morlacos Tem: Entrenament solidari amb recollida de joguines. 

  Arel Home: Donació joguines 

  Clínica Guadalupe: Donació joguines. 



 

  Perruqueria B&M: Donació de joguines. 

  Treballadors/es de l’Ajuntament: Donació de joguines. 
 
Beneficiaris/àries de la campanya 
 
Han rebut lots de joguines un total de 341 nens i nenes fins a 12 anys. 
 

Valoració de la campanya   
 
El nombre total de joguines recollides ha estat al voltant de 2.000. 
Les joguines es van lliurar a les famílies el passat dia 4 de gener , de 10 a 
14:30h, a l’Edifici Municipal Puig Coca. 
 
Les joguines recollides s’han distribuït en lots de regals individuals per cada 
infant. 
Cada lot de mitjana tenia 4 joguines. 
 
Hi ha un remanent de regals, aquests no s’han distribuït per diferents motius: 
han arribat fora de termini, no corresponien a l’edat dels nens/es i joguines no 
recollides per les famílies. Aquestes es guardaran al magatzem de PROA per a 
la campanya de l’any vinent. 
 
NOVETAT col.laboració voluntaris de l’escola Garbí en l’entrega de regals. 
 
    

6. Precs i preguntes 
 

- Recollir temes dels participants al Consell per afegir a l’Ordre del Dia 

- Averiguar funcionament del Consell de Gent Gran del Consell 
Comarcal 

- Dra. Nogués –CAP La Bóvila- ofereix una xerrada per donar a 
conèixer el Pla de voluntats anticipades 

- La Creu Roja informa que la campanya de reis a la Gent Gran va 
arribar a 74 persones, i volen fer especial menció i agraïment a les 
farmàcies per la seva col.laboració. 

 

LA PRESIDENTA                                LA SECRETARIA 

 

 

 

Sara Forgas Ubeda                                                 Núria Zanni Rivas                                     

 



 

 
 


