
 

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

DATA : 24 DE NOVEMBRE DE 2016   INICI: 18 hores          FI: 19:30 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. Dia Internacional contra la violència de gènere 
2. Informació campanyes solidàries: “Ajuda’ns a Ajudar” i “Joguines per a 

tots els infants”. 
3. Dia Internacional de las persones amb discapacitat. 
4. “Vides diverses” – Documental de la Federació ECOM que promou la 

vida independent de les persones amb discapacitat física. 
5. Precs i preguntes 

 
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 

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

 
1. Dia Internacional contra la violència de gènere 

 
La regidora Sara Forgas i la tècnica d’atenció social i igualtat de 
l’Ajuntament expliquen les activitats que s’han organitzat des de 
l’Ajuntament per conmemorar el dia contra la violència masclista. 
Divendres 25 de novembre a la tarda es realitzarà acte reivindicatiu a la 
plaça Santa Magdalena. 
S’anima a les entitats a participar a la Marxa comarcal contra la violència 
masclista del diumenge 27. 
 

 
2. Informació campanyes solidàries: “Ajuda’ns a Ajudar” i “Joguines 

per a tots els infants”. 
 
CAMPANYA “AJUDA’NS A AJUDAR”: La campanya “ AJUDA’NS A 
AJUDAR” de recollida d’aliment 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 
posant un punt de recollida d’aliment. Del 21 de novembre al 25 de 
novembre  
• Escola Bressol Montesa 
• CEIP Isidre Martí 
• CEIP Lola Anglada 
• CEIP Prat de la Riba 
• CEIP Joan Maragall 
• CEIP Folch i Torres 
• CEIP Can Vidalet 
• Escola Garbí (van recollir 675 kg d’aliments a l’octubre) 
• Escola Isabel de Villena 
• Escola UTMAR 
• Escola Bressol Patums i Memas 

 



Entitats i empreses: Entitats i empreses es poden adherir a la campanya 
durant el més de desembre. 
• B&M Perruqueria: Celebració del 2n aniversari. Porta recollits més de 

500 kilos d’aliments. 
 

Gran recapte:  Campanya unitària a tota Catalunya. Es realitzarà el 
divendres 24 i dissabte 25 de novembre. 17 supermercats de la ciutat 
s’han adherit a la campanya. Les tres entitats del programa d’aliments 
s’encarreguen de coordinar la campanya a la ciutat i, els voluntaris 
estaran els dos dies realitzant la recollida als supermercats. 

 
CAMPANYA JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS: La campanya 
“Joguines per a tots els infants” ja està en marxa. Els beneficiaris de la 
campanya són nens i nenes de famílies ateses per serveis socials. L’any 
passat es van beneficiar 406 infants. 
La campanya es coordina amb personal tècnic del Departament d’Acció 
Social de l’Ajuntament i es compta amb persones voluntàries de diferents 
entitats. 
La recollida de joguines s’inicia el 12 de desembre i finalitza el 30 de 
desembre. 
Aquest any comptem amb set punts de recollida: 
 

• Esplugues Televisió 
• Creu Roja 
• Sastrinyols 
• Centre Municipal Puig Coca 
• Centre cultural l'Avenç 
• Edifici Molí 
• Clínica Ntra. Senyora de Guadalupe 

 
Es sol·licita a les entitats que facin el màxim de difusió de la campanya i 
es fa crida a la participació de persones voluntàries per preparar lot de 
joguines. 
 
S’informa que hi ha entitats que han confirmat que realitzaran activitat per 
recollir joguines. Com per exemple Morlacos Team que organitzen 
entrenament solidari obert a tothom el 24 de desembre. 

 
 

3. Dia Internacional de las persones amb discapacitat. 
 
La tècnica d’atenció social i igualtat Carme Manzanal explica les activitats 
programades pel dissabte 3 de desembre. 
Mostra d’entitats durant el matí als Jardins del Casal de Cultura Robert 
Brillas. 
Museu Can Tinturé organitza una visita sensorial al museu. 
Rastrillo solidari organitzat per AIDED es pot visitar fins el dijous 8 de 
desembre. 



Es vol dedicar el Consell d’avui per conmemorar aquest dia i, per aquest 
motiu, s’ha convidat a la Fundació ECOM i es visualitzarà documental per 
sensibilitzar sobre la situació de les persones amb discapacitat. 
Abans de la visualització del documental, la regidora Sara Forgas vol 
comentar un parell de temes: 
 

• La regidora Sara Forgas informa de la XXXI Jornada de 
Sensibilització sobre la Malaltia Alcohòlica que es realitzarà el 
dissabte 26 de novembre al Centre Sociocultural Molí-Cadí durant 
el matí organitzada per ARE. 
Aprofitant que hi ha un membre de l’entitat com assistent al 
Consell, se’l convida a explicar la Jornada. 
El Sr. Ribó convida a assistir i explica que l’objectiu de la Jornada 
és que les persones malaltes i els seus familiars puguin explicar 
les seves experiències. Es comptarà amb la participació de 
metges experts en el tema.  

 
• La regidora Sara Forgas explica la situació actual de la participació 

de l’entitat Creu Roja en el Programa d’Aliments. Es va realitzar 
reunió i l’entitat va manifestar que la despesa del lloguer del local 
que fan servir per distribuir els aliments és molt elevada i seguint 
directrius de l’entitat no poden continuar amb el local durant l’any 
2017. 
Com alternativa comptaran amb el local de les entitats AIDED i 
Esplugues sense barreres els dimecres a la tarda per fer la 
distribució dels aliments.  
La regidora Sara Forgas manifesta que s’ha de pensar en el futur 
del Programa d’Aliments i que el model ha d’anar en unificar 
recursos entre les entitats del programa i que hi hagi un lloc únic a 
la ciutat de distribució d’aliments. 
 

4. “Vides diverses” – Documental de la Federació ECOM que promou 
la vida independent de les persones amb discapacitat física. 

 
El Sr. David Villanueva, tècnic de l’àrea de Vida Independent, i Christian 
Lago, de la Fundació ECOM, ens presenten el documental “Vides 
Diverses”. 
El documental mostra la necessitat i capacitat d’autonomia de les 
persones amb discapacitat física. Des de la defensa de la diversitat en la 
societat, ens interroga sobre com ens veiem i com ens afecta la mirada 
dels altres, en ens apel·la a defensar el dret de totes les persones a 
decidir sobre la pròpia vida i a tenir les mateixes oportunitats. 
 
Un cop visualitzat el documental es genera debat entre els assistents al 
Consell. 
 
 

 



I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada la 
sessió, quan són les 19’30 hores del dia 24 de novembre, estenent-se la 
present acta que signen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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