
 

CONSELL EXTRAORDINARI PER A LA COHESIÓ SOCIAL D’ESPLUGUES 
Acta de la reunió 
 

DATA : 3 DE DESEMBRE DE 2015   INICI: 18 hores          FI: 19:15 hores 
 
SI NO EX 

                                         

   AVV Can Clota 
   AVV Can Vidalet 
   AVV La Plana 
   ABS Can Vidalet  
   ABS Lluis Millet  
   AFA associació famílies Alzheimer Baix Llobregat 
   ARE associació de Alcohólicos Rehabilitados de  Esplugues 
   Assemblea Comarcal Creu Roja Esplugues-Sant Just Desvern 
   Canviem Esplugues 
   Caritas 
   Casal Gent Gran Santa Magdalena 
   Ciutadans 
   CLECE 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   ERC 
   Fundació Santa Magdalena 
   Fundació Sastrinyol 
   ICV 
   Jubilats Esplugues 
   Policia Local d’Esplugues  
   PSC 
  Televida-Tunstall 
   Serveis sociosanitaris Sant Joan de Deu 
  Unió de botigues 
  CasalGent Gran Can Clota 
  Rosa Maria Bayo 
  AMPA Bressol El Sucre 
  Associació pequeños empresarios Baix Llobregat 
  Drecera 
  Fundació ECOM 
  Associació Cristiana d’Ajuda Vida 
  Cordibaix 
  AUGGE 
  UGT 
  Associació Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat 

 
Presideix la Sra. Sara Forgas, Presidenta de l’àmbit d’Acció Social i 
Ciutadania 
Actua de secretaria la Sra. Marta Fuertes 

 



TEMES TRACTATS 
 

1. Servei de Rehabilitació i Logopèdia al Centre d’Atenció Primària de l’Àrea 
Bàsica de Salut 1 – Can Vidalet 

2. Precs i preguntes. 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 
 

1. Servei de Rehabilitació i Logopèdia al Centre d’Atenció Primària de 
l’Àrea Bàsica de Salut 1 – Can Vidalet 

 
Arrel de les darreres noticies relacionades amb el servei de rehabilitació i 
logopèdia al Centre d’Atenció Primària de l’Àrea Bàsica de Salut 1 – Can Vidalet 
es convoca el Consell de Cohesió Social de forma extraordinària. 
 
Sara Forgas explica que es va realitzar una reunió amb el cap de zona per 
informar-se de quina era la situació 
Del que es va parlar no es pot assegurar que es vagi a treure el servei. 
 
Representant Canviem Esplugues – Proposa que s’han d’esgotar tots els 
formalismes necessaris per mantenir el servei. 
 
Sara Forgas – Encara no s’ha pres la decisió de traslladar el servei. 
 
Representant Canviem Esplugues – Segons ella té entès és una decisió que 
s’està valorant i el que sol·licitem és garantir a la ciutadania serveis bàsics i de 
primera necessitat. És important la proximitat del servei per a persones amb 
dependència. 
 
Representant ABS Can Vidalet – Explica que administrativament el servei 
depèn de l’Hospitalet de Llob. i que es porten vint anys “de prestado”. El servei 
que es té és un acord entre ajuntaments 
 
Representant Canviem Esplugues – La població no pot desplaçar-se a una 
distància determinada. 
 
Sara Forgas – Sant Ildefons té una llista d’espera de sis mesos. 
 
Representant AVV Can Vidalet – Això és una conseqüència de les retallades. 
Treure una cosa que funciona és una barbaritat. Per la experiència que es té, 
on hi ha pressió veïnal els serveis es mantenen. I, tenim raó en lluitar per 
mantenir el servei.  
Els joves de la Parròquia “Hi ha llum” han estat els que han informat del tema. 
Proposa fer una acte breu i concret per a que no es mogui el servei. 
 



Representant Canviem Esplugues – El moviment veïnal és importantíssim  a la 
defensa dels drets. ICS no aclarirà res, no donarà indicacions. 
 
Representant AVV Can Vidalet – El trasllat del servei és un problema de tot 
Esplugues, si ens dividim traslladaran el servei de rehabilitació. Hem d’estar 
units. 
 
Representant Canviem Esplugues – El problema és anar “todos a una”. 
Proposa que de la reunió d’avui surti una comissió de representants i que 
s’haurien de fer dos accions: mobilització i obrir un canal de negociació.  
L’Ajuntament té un paper important en tot el procés. 
 
Representant AVV Can Vidalet – Es manifesta d’acord en crear una comissió 
que estès formada per representants de l’Ajuntament i associacions. Proposa 
mobilitzar a la gent i que sàpiguen que l’Ajuntament està del seu costat. 
 
Primer Tinent d’Alcaldia – L’objectiu és “esto no se mueve de aquí”. I exposa les 
vies d’acció possibles: 
 

1. Unitat amb l’Hospitalet 
2. Elabora un manifest amb adhesions 
3. Repercussió  a la premsa 
4. Moció conjunta Ajuntament d’Esplugues i de l’Hospitalet 

 
Ha de ser una acció institucional i veïnal. 
L’objectiu final ha de ser: Aconseguir que el servei de rehablitació i logopèdia no 
es toqui. 
 
Representant AVV Can Clota – Hem de sumar i estar tots junts per lluitar per la 
sanitat pública. 
 
Representant Canviem Esplugues – Està d’acord, ha de ser una defensa 
unitària 
 
Sara Forgas proposa crear una Comissió. 
 
Es procedeix a crear la Comissió: 
 

• President de l’AVV Can Vidalet 
• Representant de l’AVV Can Clota 
• Lola Castro (Canviem Esplugues)  i Herminia Villena (ERC) 
• Representants de l’equip de govern i de l’oposició. 

 



Acords:  
 

• Els membres del Consell es manifesten a favor de la comissió i dels 
representats escollits. 

• Sara Forgas parlarà amb el regidor de salut de l’Ajuntament de 
l’Hospitalet per esbrinar quina és la posició del consistori. 

• Mantenir informats als membres del Consell per a la Cohesió Social. 
 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19:15 hores del dia 3 de desembre, estenent-se la present 
acta que signen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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