
 

ACTA DE LA SESSIÓ ORDINARIA CELEBRADA PEL CONSELL DE GENT GRAN EL DIA 15 
DE SETEMBRE DE 2016 A LES 10:30 HORES 
 
Esplugues de Llobregat, al Saló de Plens, essent  el dia 15 setembre 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 Democràtica de Catalunya                                       

      Candidatura d’Unitat Popular (CUP)                                        

     Fundació Pere Tarrés                                       

     Càritas                                      

      ABS Lluís Millet                                                                           

     Associació Cristiana Vida                                                                           

     Clinica Guadalupe                               

     Rosa Mª Bayo                                       

      Neus Oró 

    Jose Luís Navarro 
 
 



 

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 26.5.2016  
 

Sense esmenes es dona la conformitat, per unanimitat, a l’acta de la sessió anterior, ordinària 
de data 26.05.2016 

 
2. Valoració de l’homenatge als Voluntaris Programa Intergeneracional 

El passat 16 de juny es va celebrar al Saló de Plens l’Homenatge als Voluntaris del 
Programa Intergeneracional i als Voluntaris de l’activitat “I tú perquè no?”, un acte molt 
emotiu gràcies a la participació de 70 assistents entre Gent Gran, els joves de l’Escola 
Garbí i infantil Escola Natzaret; que varen dedicar una cançó en aquest acte. 

 
3. Estada de vacances per la Gent Gran 

Del dissabte 24 al dimarts 27 de setembre, estada a Cambrils 
 

4. Nou curs 2016/17 del Programa d’Animació sociocultural “No et quedis a casa”. 

Es demana que es restableixin més guies d’activitats a l’Ajuntament i al Puig Coca. 

Activitats del Programa Socio-cultural 
 
Aula de Cultura 
Taller de teatre musical.  
Taller de teatre de text.  
Taller Escola x  gent gran. Calculem. 
Taller Escola per gent gran. Llenguatge i lectura. 
 
Memòria 
Taller de memòria.  6 Grups  
Estimulació cognitiva i memòria. 2  Grups  
 
Connecta’t a les xarxes  
Tallers d’informàtica de nivell bàsic, mitjà i avançat, quadrimestrals (inclou sessions per 
aprendre a utilitzar el telèfon intel·ligent i la tauleta). 8 Grups (novetat) 
Taller d’informàtica de fotografia. 2 Grups  
Taller d’informàtica multimèdia. 2 Grups  
Ús del telèfon mòbil i ordinador. Els joves t’ensenyen ! 
Dins el Programa Intergeneracional –Escola Garbí a l’ Esplai Gent Gran Can Clota- 
 
AULA DE SALUT INTEGRAL 
Taller de Memòria i moviment. 
Taller de Memòria amb ordinador.  
Millora la Memòria jugant. (novetat) Amb diferents jocs, com mastermind, rumikub, 
domino, Simon i d’altres, s’exercitarà la memòria i tots els processos cognitius que la 
mantenen.  
Concurs de Memòria (novetat) Aquest taller treballarà la memòria mitjançant el 
coneixement de la ciutat, de la història d’Esplugues, del coneixement domèstic de la llar, 
del llenguatge i dels números, s’exercitaran els processos mentals per mantenir activa 
la memòria. A la fi d’aquest taller,es farà un joc concurs amb dos grups durant la 
Setmana de la Gent Gran. 2 Grups  
 
 



 

AULA D’ACTIVITATS FÍSIQUES 
Activitats físiques adaptades per mantenir i millorar la condició física. 9 Grups 
Activitats musicals i aeròbic per a la gent gran. 4 Grups 
Gimnàstica suau per a gent gran.  
Balls per a la gent gran. 2 Grups 
Exercicis hipopressius (novetat) 
Gimnàstica abdominal, de la musculatura lumbar i del sòl pèlvic mitjançant exercicis 
hipopressius (millora la incontinència urinaria, prevenció de prolapses...) 
Activitats de relaxació per a la gent gran. Tai-txi. 2 Grups 
 
Suma’t al voluntariat intergeneracional 
Borsa de voluntariat per participar a les diferents activitats amb infants i joves a diferents 
centres educatius del municipi. Inscripció oberta tot l’any  
 
Educació emocional en família (novetat) 
Suport i millora de l’educació emocional, tenint en compte la família com a sistema de 

relacions. 

5. Esplai Gent Gran Can Clota 
 
Comiat del president. Properament eleccions per Junta i presidencia. També s’acorda aprofitar 
l’acte de celebració dels 80 anys dels socis, i retre homenatge al difunt president Pepe 
Fernandez. 

 
6. Precs i preguntes 

 
Varis: s’acorda que la festa de Nadal es farà a La Baronda el proper 19 de desembre; per tal 
d’alleugerir el camí es contractarà un microbus que farà de llançadera des del principi del c. La 
Riba fins l’espai Baronda, i tornar. 

No hi ha més precs ni preguntes 

 

I no havent més assumptes per tractar la Presidenta dóna per finalitzada la sessió, quan són les 
11:25 hores del dia abans esmentat, estenent-se la present acta que signen 

 

 
Pròxima reunió:  17 de novembre 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  
                                            

 
 
 
 



 

 


