
 

 
 

 
CONSELL PER A LA COHESIÓ SOCIAL D’ESPLUGUES 
Acta de la reunió 
 
DATA : 28 de març de 2019   INICI: 18:00 hores          FI: 19:00 hores 
 
 

SI NO EX 
 

   AVV Can Clota 
   AVV Can Vidalet 
   AVV La Plana-Montesa 
   ABS Can Vidalet  
   ABS Lluis Millet  
   AECC 
   AFA (Associació Familiars Alzheimer Baix Llobregat) 
   APRENEM 
   Associació Familiars de Malalts Mentals del Baix Llobregat 
   ARE (Associació d’Alcohòlics Rehabilitats d’Esplugues) 
   Assemblea Comarcal Creu Roja Esplugues-Sant Just Desvern 
   Asociación de Parados de Esplugues 
   Associació de Propietaris Ciutat Diagonal 
   ASPROSEAT - PROA 
   Canviem Esplugues 
   Càritas 
   Casal Gent Gran Santa Magdalena 
   Clínica Ntra. Senyora de Guadalupe 
   CCOO 
   PSC (Oliver Peña) 
   PDECAT 
   Ciutadans ( Gemma Garcia) 
   ACCENT SOCIAL 
   CSMIJ Cornellà 
   DIAS 
   En Comú Podem (Dolores Castro) 
   Escola Garbí 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   Esport 3 
   ERC 
   Esplugues sense barreres 
   Fundació Casal dels Avis d’Esplugues 
   Fundació Dr. Melchor Colet 
   Fundació Santa Magdalena 
   Fundació Sastrinyol 
   ICV 
   Jubilats Esplugues 
   Llar infants Sucre 
   Mossos d’Esquadra 
   Policia Local d’Esplugues  
   PP 
   PSC 
   Tècnica promoció de la salut (Eva  
   Televida -Tunstall 
   Serveis sociosanitaris Sant Joan de Deu 
   Unió de botigues 
   Casal Gent Gran Can Clota 
   Rosa Maria Bayo 
   PIMEC Baix Llobregat 
   Drecera 
   Fundació ECOM 
   Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida 
   Cordibaix 
   AUGGE 
   UGT 
   Xarxa de Dones Emprenedores 
   Creu Roja Esplugues de Llobregat 

 
 Presideix la Sra. Sara Forgas, Presidenta de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania 
 Actua de secretaria la Sra. Yasmina Español. Treballadora social. 
  

 



TEMES TRACTATS 
 

1. Aprovació de l’acta anterior (28/03/2019). 

2. Presentació del servei d’acompanyament terapèutic socioeducatiu a les 

famílies, infants i adolescents. 

3. Informació curs 2019-2020 “Deseducar-nos per educar”. 

4. Presentació nova tècnica de salut, la Eva Herrera. Funcions i Projectes 

en marxa. 

5. Precs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 

 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (28/03/2019). 
Aprovada. 

 
 
2. PRESENTACIÓ DEL SERVEI D’ACOMPANYAMENT TERAPÈUTIC 
SOCIOEDUCATIU A LES FAMÍLIES, INFANTS I ADOLESCENTS. 
 

El Director de Eduvic, Javier del Hoyo i la terapeuta Carla Orriols ens presenten 

el SATAF, servei d’acompanyament terapèutic socioeducatiu a les famílies, 

infants i adolescents. Es tracta d’un projecte de nova creació al municipi iniciat 

al mes de setembre. 

 

És un servei destinat a oferir acompanyament de caire terapèutic socioeducatiu 

a famílies, amb infants i adolescents, que es troben en situació de vulnerabilitat i 

risc social degut a dificultats relacionals, emocionals i socioeducatives que 

afecten el seu creixement integral. 

 
El SATF està dissenyat com un servei complementari a l’EBASP per atendre a 

les famílies a partir d’un encàrrec del professional referent (tècnic/tècnica de 

serveis socials bàsics) , que és la figura referent de la globalitat del procés 



familiar. Aquest caràcter de complementarietat implica un treball en xarxa 

coordinat i eficient amb els EBASP i la xarxa de serveis locals. 

El SATF està pensat per a treballat dificultats relacionals, educatives i socials 

que afecten a un o més membres, en especial si és un infant i/o adolescent. El 

treball es desenvolupa de manera individualitzada amb la família. 

 

El SATF aporta solucions viables i pràctiques, de manera específica i 

especialitzada, a les dificultats relacionals, educatives i socials que afecten a les 

famílies, parelles i persones. Va dirigit al conjunt del nucli familiar, parelles i 

persones i té com objectiu fonamental la prevenció i la intervenció que abasta 

alhora les àrees relacional, social i educativa. 

 

 
3. INFORMACIÓ CURS 2019-2020 “DESEDUCAR-NOS PER EDUCAR”. 
 

Un any més i anem per 8è, portem a terme el taller “Deseducar-nos per educar”, 

canviar el no pel sí, liderat per l’Anna Mascaró, pedagoga, mestre i filòsofa. 

 

S’inicia el mes d’octubre i finalitza el mes de juny i es porta terme 1 dilluns al 

mes de 18:00h a 21:00h. Està destinat a persones, homes i dones, que vulguin 

rebre  recursos d´autoconeixement i gestió emocional per acompanyar els fills i 
filles en el procés de creixement com a  persones. Acceptar-los tal com són, i 
reorientar-los amorosament. Concebre els hàbits familiars com a transmissors 
de valors. Aprendre a desapendre. Créixer per ajudar a créixer.  
 
Es tracta d’un servei gratuït, les inscripcions estan obertes durant tot el curs a 
través del Pac municipal. 
 
 
4. PRESENTACIÓ NOVA TÈCNICA DE PROMOCIÓ DE LA SALUT, LA EVA 
HERRERA. FUNCIONS I PROJECTES EN MARXA. 
 
Presentació Eva Herrera, com a nova tècnica de promoció de salut en 

substitució de la Montserrat Curucelaegui. La seva tasca és centralitzar les 



accions de promoció de la salut a nivell municipal mitjançant el treball amb 

entitats i recursos de salut, campanyes de sensibilització i el programa PAEC 

(programa d’activitats al centres educatius) 

 

5. PRECS I PREGUNTES 
 
L’Antonio Rodríguez d’Esplugues sense barreres explica algunes de les accions 

que s’estan treballant des de la seva entitat i exposa la necessitat de poder 

traslladar al consell de cohesió les diferents accions que es realitzen. Es recull 

la seva demanda. També reflexiona sobre la possibilitat de fer extensiu el 

SATAF per oferir suport terapèutic a persones que han patit crisis 

sobrevingudes com pot ser un accident o malalties discapacitats.  

  


	SI NO EX
	   AVV Can Clota

