
 

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

 
DATA : 8 DE JUNY DE 2017   INICI: 18 hores          FI: 19:15 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) 
   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 
   PDECAT 
   Ciutadans 
   CLECE 
   CSMIJ Cornellà 
   DIAS 
   Escola Garbí 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   Esport 3 
   ERC 
   Fundació Casal dels Avis d’Esplugues 
   Fundació Dr. Melchor Colet 
   Fundació Santa Magdalena 
   Fundació Sastrinyol 
   ICV 
   Jubilats Esplugues 
   Laura Benito 
   Mossos d’Esquadra 
   Policia Local d’Esplugues  
   PP 
   PSC 
   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 

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



 
TEMES TRACTATS 

 
1. Aprovació de l’acta anterior 

 
2. Memòria Serveis Socials 2016: Atenció Individual i Intervenció 

Comunitària. 
 

3. Presentació de les entitats: 
• Fundació Dr. Melchor Colet i el projecte “Tots a Taula” 
• Associació Espanyola Contra el Càncer d’Esplugues 

 
4. Presentació de la “Guia de prevenció de maltractaments a les persones 

grans amb Alzheimer i/o altres demències”. Associació de Familiars de 
malalts d’Alzheimer. 
 

5. Projecte de la Fundació Ètnia “Et mirem als ulls” 
 

6. Precs i preguntes 
 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 

1. S’inicia el Consell aprovant l’acta de la sessió anterior. 
 

2. Memòria Serveis Socials 2016: Atenció Individual i Intervenció 
Comunitària. 
  
La regidora Sara Forgas presenta la memòria  
Adjunt a l’acta presentació en powerpoint de la “Memòria Serveis Socials 
2016”. 

 
3. Presentació entitats noves a la ciutat: 

 
• Fundació Dr. Melchor Colet: Projecte “Tots a Taula” 

 
La Fundació Dr. Melchor Colet és una nova entitat del municipi i dos 
representants de la Fundació ens expliquen que han posat un nou 
projecte en marxa al municipi. 
Han obert botiga d’àpats preparats al carrer Marqués d’Espanya, 2 obert 
a tota la ciutadania i paral·lelament ofereixen vint-i-cinc àpats diaris que 
es distribueixen de forma gratuïta a famílies en situació de vulnerabilitat i 
precarietat econòmica del municipi derivades pels Serveis Socials.  
El servei es va iniciar el 8 de maig. 

 
• Associació Espanyola Contra el Càncer d’Esplugues. 

 



Dos representats de l’AECC ens expliquen que han posat en marxa una 
nova delegació a la ciutat. 
L’objectiu principal de l’AECC és lluitar contra la malaltia, la seva 
intervenció es basa en tres pilars: la prevenció, programes i serveis al 
malalt oncològic i a la seva família i, la investigació. 
 
1. Prevenció: Taules informatives per sensibilització i fomentar la 

prevenció en dies assenyalats (Dia Mundial contra el càncer, contra el 
tàbac, contra el càncer de mama, pell,...) 

2. Programes i serveis: Són serveis gratuïts. Ofereixen; recolzament i 
assessorament, teràpia individual i/o grupal i ajuts socials.  

3. Investigació: Destinen una part important de la seva financiació a 
aquesta activitat que consideren imprescindible. 
 

L’AECC atendrà els dimarts a l’Edifici Municipal Puig Coca de 18 a 20 
hores. 

 
 

4. Presentació de la “Guia de prevenció, detecció i derivació de 
maltractaments a les persones grans amb Alzheimer i/o altres 
demències”. Associació de Familiars de malalts d’Alzheimer 
del Baix Llobregat (AFA) 
 
L’AFA presenta aquesta guia amb l’objectiu de ser una eina, dirigida tant 
per professionals com per a familiars, per fer front als maltractaments a 
persones grans amb Alzheimer i/o altres demències. 
Es distribueixen exemplars entre les persones assistents al Consell.  

 
5. Projecte de la Fundació Ètnia “Et mirem als ulls” 

 
La regidora Sara Forgas explica que el 31 de març la Fundació Ètnia va 
realitzar 60 revisions optomètriques a infants de famílies vulnerables de 
la ciutat que són ateses pels Serveis Socials i assisteixen als esplais de 
la ciutat.  
Com a resultat de les revisions s’ha detectat que 30 menors necessiten 
ulleres, aquestes seran facilitades per la Fundació de forma gratuïta. 
Per realitzar aquesta acció s’ha comptat amb la col·laboració d’optics de 
la ciutat, els esplais Pubilla-Cases, Espurnes i Espluga Viva i, dels 
tècnics de serveis socials. 

 
6. Altres. 

 
S’informa que el 30 de juny es realitzarà una nova acció de la Campanya 
“Ajuda’ns a Ajudar” de recapte d’aliments als supermercats de la ciutat. 



Es demana col·laboració a les entitats del Consell per fer difusió de la 
campanya i participar com a voluntari. 
S’acorda que els hi enviarem tota la informació actualitzada. 

 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19’15 hores del dia 8 de juny, estenent-se la present 
acta que signen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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