
 

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

DATA : 2 DE FEBRER DE 2017   INICI: 18 hores          FI: 19:10 hores 
SI NO EX 
                               

   AVV Can Clota 
   AVV Can Vidalet 
   AVV La Plana-Montesa 
   ABS Can Vidalet  
   ABS Lluis Millet  
   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 
   Canviem Esplugues 
   Càritas 
   Casal Gent Gran Santa Magdalena 
   Clínica Ntra. Senyora de Guadalupe 
   PDECAT 
   Ciutadans 
   CLECE 
   CSMIJ Cornellà 
   DIAS 
   Escola Garbí 
   Esplai Pubilla Cases / Can Vidalet 
   Esport 3 
   ERC 
   Fundació Casal dels Avis d’Esplugues 
   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 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. Campanyes “Ajuda’ns a ajudar” i “Joguines per a tots els infants” 
3. Informació: Formació DEAS 
4. Pressupost participatiu 2017 
5. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

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

 
2. Campanya “Ajuda’ns a Ajudar” 

 
La campanya “ AJUDA’NS A AJUDAR”  es va iniciar el maig de 2010 amb 
l’objectiu de donar a conèixer i sensibilitzar a la ciutadania sobre el 
Programa d’Aliments del municipi. I, a la vegada, fomentar la solidaritat i la 
participació de manera altruista entre els ciutadans del municipi. 
 
Escoles: 
11 centres escolars del municipi s’han adherit a la campanya. Del 21 al 25 
de novembre van realitzar la recollida d’aliments a 8 centres. 
 

1. Escola Bressol Montesa  
2. Escola Bressol Patums i Memas 
3. CEIP Isidre Martí 
4. CEIP Lola Anglada 
5. CEIP Prat de la Riba 
6. CEIP Joan Maragall 
7. CEIP Can Vidalet 
8. CEIP Folch i Torres 
9. Escola Garbí  
10. Escola Isabel de Villena 
11. UTMAR  

 A les escoles s’han recollit al voltant de 3.000 kilos 
 
Entitats i empreses: 

• Recollida d’aliments organitzada per Instarunners, Beer Runners 
Barcelona i Run4us el dissabte 3 de desembre 

• Associació Cultural i Econòmica d’El Gall ha promogut recollida 
solidària d’aliments entre diferents establiments del barri fins el 20 
de desembre (La Botiga del Barri, Al Teu Aire, Todo a cien, 
Farmacia Sanz, DC Burguer, TapaT, Mundi Dulce, Granja Eivissa, 
Xurreria Xocolateria Pepa, Bar Pica-Pica, FAM Bar) 

• Recollida d’aliments organitzat per Gent Constructiva el dissabte 17 
de desembre a la pista de l’Avenç 

• B&M Perruqueria: Celebració del segon aniversari. Recollida de 600 
kg. 

• Casal Gent Gran Centre – 14 caixes 
• Associació Veïns El Gall 



 
A banda d’aquestes col·laboracions s’ha de destacar que les entitats 
Càritas i Associació Cristiana d’Ajuda Social Vida, que formen part del 
programa d’aliments, han coordinat el Gran Recapte a 17 supermercats de 
la ciutat el divendres 25 i dissabte 26 de novembre. La campanya va ser tot 
un èxit. 
 
Aproximadament amb totes les col·laboracions s’han recollit uns 5.000 kg 
d’aliments 

 
 

Campanya: “Joguines per a tots els infants”. 
 

La campanya de joguines d’aquest any 2017 s’ha organitzat i desenvolupat 
seguint els següents criteris: 

 
1. Les entitats que han estat al capdavant de la campanya alhora de fer la 

preparació dels lots i el lliurament a les famílies han estat els voluntaris i 
voluntàries de la Creu Roja i els/les alumnes de 4t d’ESO i Batxillerat de 
l’escola Garbí, han comptat amb el suport puntual de persones 
voluntàries de Càritas, Associació de Familiars d’Alzheimer i ciutadans a 
títol individual. 
Durant tot el transcurs de la campanya el volum de voluntaris i 
voluntàries participants ha estat molt elevat, aproximadament unes 60 
persones. 

 
2. La funció que s’ha realitzat des de l’Àrea d’Acció Social ha estat la de 

coordinar i gestionar la campanya. Fent la difusió, contactant amb les 
entitats col·laboradores, organitzant les tasques de les persones 
voluntàries i fent el seguiment de tots els agents implicats. Els tècnics de 
Serveis Socials han valorat, derivat i informat a les famílies beneficiàries.   
 

3. Per poder realitzar la campanya amb èxit s’ha comptat amb el suport de 
personal de diferents departaments de l’Ajuntament: brigada municipal, 
servei subalterns i premsa i comunicació. 
 

Diferents entitats i empreses de la ciutat s’han implicat a la campanya 
participant de diverses maneres. Totes elles imprescindibles per al bon 
desenvolupament de la mateixa. 
Els punts de recollida de joguines durant el període de Nadal han estat: 

 
• Centre Cultural l’Avenç 
• Assemblea Local Creu Roja Esplugues - Sant Just 
• Esplugues Televisió 
• Sastrinyols. 
• Edifici Municipal Puig Coca 
• Edifici Municipal Molí 
• Clínica Guadalupe  

 



Cal remarcar la contribució que han realitzat altres entitats i/o empreses, 
fent difusió de la campanya entre els seus socis i/o treballadors i fent 
donació de joguines: 

 
• Escola Garbí i American School: Aproximadament 300 joguines 
• Nestlé ha fet una donació de 50 joguines i 50 lots amb productes 

alimentaris, quaderns i llapis de colors. 
• Clece: Donació de joguines i de les bosses per preparar els lots 
• Associació de veïns El Gall: Recollida de joguines. 
• Associació Cívica La Nau: Donació de joguines. 
• Gent Constructiva: Recollida de joguines. 
• Morlacos Team: Entrenament solidari amb recollida de joguines 
• Arel Home: Donació de joguines 
• Clínica Guadalupe: Donació joguines 
• Perruqueria B&M: Donació de joguines 
• Treballadors/es de l’Ajuntament: Donació de joguines 

 
Aproximadament s’han recollit 1.600 joguines amb les que es van preparar 
lots per un total de 341 nens i nenes fins a 12 anys. 

 
 

3. Formació DEAS 
 

El 14 de març de 2017 es realitzarà una formació al Robert Brillas de 19 a 
20’30 hores oberta a tothom per explicar com fer servir els desfibril·ladors 
instal·lats al carrer. 
Es pot confirmar assistència enviant mail a: inclusiosocial@esplugues.cat 

 
Manolo Pozo (PSC) proposa fer formació a les associacions de veïns 

 
 

4. Pressupost participatiu 2017  
 

Laia Bovés de d-CAS explica en que consisteix el pressupost participatiu. És 
un procés on participa la ciutadania i decideix on invertir part del pressupost 
municipal, les conclusions són vinculants.   
Hi ha tres formes de participar: 
 
1. Formulari web / PAC 
2. Grups de treball 
3. Dinàmiques de treball per valorar necessitats a la ciutat 

 
Les propostes escollides pels grups de treball es valoren si són viables, 
aquestes han de ser legals i de competència de l’Ajuntament. 
Posteriorment, les propostes escollides del treball en grup es presenten a 
l’Ajuntament. 
Per a més informació, web: http://www.espluguesparticipa.com/ 
 

 

mailto:inclusiosocial@esplugues.cat
http://www.espluguesparticipa.com/


Entitats del Consell per a la Cohesió Social que manifesten que volen 
participar: 

• ARE – Xavier Ribó 
• AVV La Plana 

 
Es posa en marxa una dinàmica amb els participants al Consell:  
Es valora el què hi ha de positiu i de negatiu a: 
 
PARCS, PLACES I ESPAIS VERDS 
 
Positiu:  

• Està molt bé distribuït, volum, quantitat i cuidats 
• Camins salut 

 
Negatiu:  

• El Parc dels Torrents està mal comunicat, s’hauria de comunicar per 
sota. Queda una part per construir. Unir els dos parcs. 

• Poca vigilància als parcs. Es proposa instal·lació de càmeres  
• Propietaris dels gossos. Incivisme, cagades a la via pública, sobretot 

al Parc solidaritat. 
• Manquen papereres amb bosses per recollir les cagades dels gossos. 
• Perquè no es poden els arbres? Tant als carrers com als parcs 

 
CARRERS I CARRETERES (mobilitat i transport públic) 
 
Positiu:  

• Semàfors que indiquin el temps per creuar es valora com una millora 
• Ha millorat el transport públic a la ciutat 
• Es valora positivament la millora de la ciutat en general 

 
Negatiu:  

• El carrer a l’alçada de la porta de la Residència La Mallola aixecat per 
l’arrel d’un arbre. 

• S’ha de millorar l’accés a la Baronda  
• Semàfors TRAM vianants dura poc temps 
• Manca parada de metro al centre d’Esplugues 
• Millora transport públic per sostenibilitat 

 
COMERÇ 

 
Positiu:    

• Encara hi ha petit comerç 
 

Negatiu 
• Obertura del centre comercial.  
• Dissabte a la tarda el petit comerç està tancat 
• Manca  un mercat de fuita i verdura de proximitat (similar al que es 

realitza al Parc de Torreblanca)  
• Manca Inversió industrial 



EQUIPAMENT COL.LECTIU 
 
Positiu:   

• Poliesportius, els equipaments són accessibles 
 
Negatiu:  

• Manca auditori (s’informa que aquest any es posa en marxa) 
• Manca casal de joves 
• Manca pista atletisme 

 
ESPLUGUES COM A CIUTAT PER VIURE 
 
Positiu: 

• Tranquil·litat 
• Proximitat  de Barcelona 
• Dinàmica 
• Propera 
• Actual, es posa al dia segons necessitat 

 
Negatiu:  

• Seguretat (atracaments i robatoris al comerç i a les cases particulars) 
• Preu dels pisos molt elevat 
• No hi ha mercat d’habitatge de lloguer 

 
 
I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19’10 hores del dia 2 de febrer, estenent-se la present 
acta que signen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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