
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT GRAN EL DIA 21 
DE GENER DE 2016 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 21 gener 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 i Unió (CiU)                                        

     Eulalia Herranz (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 26.11.2015. 
 
Es fan rectificacions en la llista de participants en el darrer Consell. 

La Sra. Herminia Villena diu que va comentar en referència al servei de rehabilitació i logopedia 
de l’Àrea Bàsica que en cas que tanqui podria marxar a St Ildefons.  

 

Després de les esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior, 
ordinària de data 26.11.2015 

 
2. Temes a tractar  
. 

1. Festa de Carnestoltes per la Gent Gran i concurs de disfresses 
Es realitzarà el 6 de febrer a Les Moreres, de 17h -19.30h; on hi haurà música, ball i 
concurs de disfresses. 

 

2. Noves Activitats Gent Gran 
       

            - Modificació del Taller de Memòria per ordinador; on hi havia 2 grups de 7 persones a 
les 10 i a  les 11h a la Biblioteca, es refonen en un sol grup de 15 persones a les 11.15h a la 
Biblioteca. I s’obre un grup NOU de “Memòria i Joc” que s’ubicarà a l’Esplai d’el Gall de 11.30 a 
12.30h; amb el doble objectiu de promocionar l’Esplai. 

- Sortida Cultural el 17 de març al Museu d’Història de Catalunya, per conèixer 
l’exposició “T’estimo? Una història de l’amor i el matrimoni” (activitat 7€  per l’entrada, la 
visita guiada i l’autocar) 
 
- sortides de dos grups l’1 i 2 de febrer al TRAM educa 
 
- Taller Grup suport Teleassistència, el 25 febrer d’11.30-12.30 al Puig Coca, usuaris 
dels barris de La Plana / Can Clota / Montsesa. Objectius: 

 
              Relacions socials: Perquè es bó sortir o tenir algú amb qui parlar? 

Establir un punt de trobada entre usuaris del servei de Teleassistència que afavoreixi la 
interacció entre ells  

Conèixer les opinions sobre l’impacta de la Teleassistència en la seva qualitat de vida. 

Prevenció de caigudes:  Perquè es important tenir un entorn sense barreres?  

Riscos a la llar: Com puc prevenir els riscos a la llar?  

Ampliar el coneixement de les possibilitats que ofereix l’ús de la teleassitència com una 
eina de prevenció. 

 

 

 

 

 



 

3. Programa Intergeneracional  
            Suport setmanal a l’Escola Natzaret als nens de P5 en lectura d’iniciació; a partir d’abril     
(8 persones Grans faran de tutors) 

 

4. Memòria del Programa de recollida d’aliments 
            (informació en arxiu adjunt) 

 

5. Memòria del Programa de recollida de joguines 
            (informació en arxiu adjunt) 

 

4. 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 
11:40 hores del dia abans esmentat, estenent-se la present acta que signen 

 

 
Pròxima reunió:  17 de Març 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  
                                            

 
 
 
 
 


	SI  NO Excusa

