
 

CONSELL DE LA GENT GRAN d’Esplugues 
Acta de la reunió 
 

FECHA : 26 de novembre de 2015                INICI: 10:30 hores          FI:            hores 

SI NO EX 
                                         

   Esplai de Gent Gran Sta. Magdalena 
   Esplai de Gent Gran Can Clota  

                                       

   Esplai de Gent Gran “El Gall” 
                                       

   Residencia Félix Llobet 
                                       

   UGT 
                                       

   Esplai de Gent Gran “Can Vidalet-Esplugues” 
                                       

   Esport 3 

                                       

   Creu Roja de Esplugues 
                                       

   Residencia Domus Astri 
                                       

   CCOO 
                                       

   ABS Can Vidalet 
                                       

   CLECE 
                                       

   Televida-Tunstall 
                                       

   Esquerra Republicana de Catalunya 
                                       

   Fundació Pere Tarrés 
                                       

   Caritas 
                                       

   ABS Lluís Millet  
                                       

   Partit Socialista de Catalunya (PSC) 
                                       

   Associació Cristiana Vida 
                                       

   Portaveu de Ciutadans 
                                       

   Clinica Guadalupe 
                                       
                                       

   Partit Popular de Catalunya (PP) 
                                       

   Residencia Acomodare Club 
                                       

   Convergència i Unió (CiU) 
                                       

   Rosa Mª Bayo 
   Esplai de Gent Gran Can Clota  

                                       

   Eulalia Herranz (CUP)  
                                       

   Neus Oró 
 
Presideix la Sra. Sara Forgas, Regidora de Gent Gran. 
Actua de secretaria la Sra. Núria Zanni Rivas,  com secretaria  del “Consell 
de la Gent Gran”. Assiteix la Directora d’Atenció Social la Sra. Agnès Mateo 

 

 



 

TEMES TRACTATS 

 

1. Lectura i aprovació  de l’acta anterior (24/09/2015) 
2. Festa de Nadal de la Gent Gran 
3. Campanya de Reis Gent Gran 2016  
4. Campanya “Ajudans a Ajudar” 
5. Campanya de Reis per als Infants 2016 
6. Calendari del Consell de la Gent Gran pe al 2016 
7. Altres activitats 
8. Canvi de secretaria 
9. Precs i preguntes 

 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

 
 

1. Lectura i aprovació  de l’acta anterior (24/09/2015). 
 
Lectura de l’acta de la reunió per tots els membres del Consell. Acte seguit 
s’aprova l’acta. 
 

2. Festa de Nadal de la Gent Gran 
 
Es comunica que l’Ajuntament organitzarà la Festa de Nadal el 21 de desembre 
de 2015 al Poliesportiu Les Moreres, de 17h a 19.45h. Davant les observacions 
dels assistents, la pista estarà calefactada per tal d’estar a temperatura de 
confort. Hi haurà música en directe, torrons i cava. 
Tant l’Alcaldessa com la mateixa Regidora hi assistiran per felicitar els Nadals. 
 

3. Campanya de Reis Gent Gran 2016  
 
Explica la campanya la Yolanda de Creu Roja atès que s’encarreguen ells 
d’aquest projecte. Els Serveis Socials valoren i elaboren un llistat de les 
Persones Grans beneficiaries d’aquest obsequi (+-80 persones), posteriorment 
Creu Roja els contacta i els visita tot passant una estoneta amb ells i fent-los 
entrega d’un regal. 

 
 

4. Campanya “Ajudans a Ajudar” 
 
Campanya de recollida d’aliments pel Programa “Ajudans a Ajudar”. S’informa 
per si alguna entitat vol fer-ne difusió i/o posar un punt de recollida . Se’ls hi 
facilita cartells i referent tècnic de la campanya. 
 
13 escoles del municipi s’han adherit a la recollida, del 30 de novembre al 4 de 
desembre; així com els tres Casals de Gent Gran: Centre, El Gall i Can Clota. 
 
 
 



 

5. Campanya de Reis per als Infants 2016 
 

La campanya de recollida de joguines són per a nens derivats de Serveis 
Socials. Es tracta d’una campanya promoguda per Creu Roja i Ajuntament, on 
col·laboren diverses entitats del municipi. Les joguines han de ser noves, i no 
bèl·liques. Els punts de recollida estan dl 14 al 29 de desembre. 
 

6. Calendari del Consell de la Gent Gran per al 2016 
 
21 de Gener 
17 de Març 
26 de Maig 
21 de Juliol 
15 de Setembre 
17 de Novembre 
 

7. Altres activitats 
 

S’informa del: 
 
-“Rastrillo de Nadal” AIDED: obert del 21 de novembre al 8 de desembre 
 
-“Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat”; 3 de desembre fira 
d’entitats faran activitats de sensibilització i Xocolatada. 
 
-“Grup de Suport a Persones Cuidadores”; el grup s’ha consolidat com un espai 
de cura a les persones cuidadores. 18 inscrits. Atesa la valoració positiva del 
espai, s’amplia la durada de les sessions i els dies. 

 
8. Canvi de secretaria 

 
Atesa la nova tasca d’Agnès Mateo qui assumeix la direcció dels Serveis 
Socials, es comunica el canvi de secretaria que recau en Núria Zanni qui també 
assumeix els Programes de Gent Gran. 
 

9. Precs i preguntes 
 
Neus Oró creu demana més difusió de les activitats per a Gent Gran, ja que 
creu que hi ha gent que no participa en res i que pateixen d’aïllament. 
També demana més abast del menjador Social, o quelcom similar per tal de 
dinar acompanyat. 
 
La Dra. Villena informa que el servei de rehabilitació i logopedia de l’Àrea 
Bàsica es trasllada a St. Ildefons. 
 
Els Casals sol·liciten de forma conjunta que la subvenció arribi als  
Esplais abans del juny o juliol. L’Agnès Mateo els recorda que l’Ajuntament per 



 

abonar les subvencions s’ha de tenir absolutament en regla la justificació amb 
factures de l’any 2015. També se’ls recorda que hi ha un referent administratiu 
a Joaquin Rosal per ajudar-los amb aquesta tasca. 
 
Creu Roja informa de les inscripcions per el nou Taller de Memòria que faran 
els dilluns de 12.30-13.30h; així com del ioga en cadira que serà els dijous de 
16h a 17h. 
 
 

 
Pròxima reunió:  21 de Gener de  2016  a les 10:30 hores, en el Saló de Plens 
de l’Ajuntament. 
 
 
 
 
 
Sara Forgas Ubeda     Núria Zanni Rivas 
Regidora-presidenta    Secretària. 
 

 

 

 

 

 

 

 


