
 

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

 
DATA : 29 de novembre de 2018   INICI: 18:20 hores          FI: 19:10 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 
   ACCENT SOCIAL 
   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 
   Creu Roja Esplugues de Llobregat 

 
 Presideix la Sra. Sara Forgas, Presidenta de l’àmbit d’Acció Social i Ciutadania 
 Actua de secretaria la Sra. Yasmina Español. Treballadora social. 
 



 
TEMES TRACTATS 

 
 

1. Aprovació de l’acta anterior. 
2. Campanya “joguines per a tots els infants” 
3. Campanya “ajudan’s a ajudar” 
4. Dia del voluntariat jornada 1 de desembre. 
5. Presentació “Aprenem per l’autisme” 
6. Pressupost municipal 2019. 
7. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 

1. S’aprova l’acta anterior. 
No hi ha esmenes. 

 

2. Campanya “joguines per a tots els infants” 
 

Un any més iniciem la campanya “joguines per a tots els infants” aquest 

any s’inicia el 10 de desembre i finalitza el 28. 

 

L’any passat es van beneficiar més de 300 nens i nenes. 

 

Creu Roja Esplugues lidera la campanya amb el suport de: 

 

- Esplugues televisió 

- Sastrinyols 

- Centre municipal puig coca 

- Centre cultural l’Avenç 

- Edifici Molí 

- Clínica Ntra Sra de Guadalupe 

 

Un any més destaquem la col·laboració de: 

- Escola Garbí 

- Escola Americana 

- L’Entrenament solidari de Morlacos Team. 

 



Aquest any també s’afegiran a la col·lecta els treballadors i treballadores 

municipals. 

 

El departament d’acció social, el departament de comunicació i el servei de 

brigada municipal ja estan treballant en la campanya. 

 

Des dels serveis socials bàsics s’identifiquen els menors que tenim en 

seguiment i que es troben en una situació econòmica precària.  

Des del departament d’acció social, es realitza la difusió juntament amb premsa, 

es coordinen a les diferents entitats implicades i es fan les coordinacions 

pertinents  per a que la brigada reculli les joguines des dels diferents punts de 

recollida que tenim arreu el municipi: 

 

El dia 4 de gener es farà l’entrega de les joguines a les famílies a l’edifici 

municipal Puig Coca.  

 
 

3. Campanya “Ajudan’s a ajudar” 
 

Aquest dilluns 26 s’ha iniciat la campanya “Ajuda’ns a ajudar” com cada any,  es 

pretén  donar a conèixer i sensibilitzar a la ciutadania sobre el programa 

d’aliments del municipi. Els aliments que es recullen complementen els que 

rebem del banc dels aliments. Hi participen gran part dels centres educatius 

d’Esplugues entre d’altres entitats 

La campanya finalitza demà dia 30 (tret de excepcions) i coincideix amb el gran 

recapte que es produirà els dies 30 de novembre i 1 de desembre a gran part 

dels supermercats d’arreu el municipi. 

 

4. Dia del voluntariat: jornada 1 de desembre 
 

Dia: Dissabte, 1 de desembre a les 11:00h 

 

On: Espai Baronda. 

 

Organitza: L’Ajuntament d’Esplugues (participació ciutadana). 



  

Què es farà:  

• Acte de benvinguda a càrrec de l’alcaldessa, la Pilar Díaz 

• Conferència sobre voluntariat a càrrec del Jordi Balot, president de la 

Federació Catalana de Voluntariat Social. 

• Projecció del Vídeo “Fem Voluntariat” elaborat per alumnes de 

l’escola Garbí. 

• Taula rodona “El voluntariat que mou el món” amb la participació de 

les entitats: 

- Associació de dones La Plana 

- Creu Roja Esplugues-Sant Just 

- Esplai Espurnes 

- Fundació Finestrelles 

• Actuació musical a càrrec de Corals Musicorum 

• Per finalitzar, (12:30) es farà un petit refrigeri. 

• Repartim fulletó informatiu. 

 
 

5. Presentació “Aprenem per l’autisme” 
 

 
Dia internacional de les persones amb discapacitat 
 

Dia: Dilluns  3 de desembre de 16h a 19h 

 

On: Jardins del casal de cultura Robert Brillas, davant la sala 

d’exposicions. 

 

Organitza: L’Ajuntament d’Esplugues (acció social) juntament amb: 

 

- Associació esplugues sense barreres 

- Fundació Finestrelles 

- Fundació ASPROSEAT PROA-Esplugues 

- PROA Associació pro-disminuïts psíquics 

- Llar residència d’Esplugues 

- Club d’Esplai Pubilla Casas-Can Vidalet 



- Fundació Ecom 

- Associació Aprenem per l’autisme 

 

Qué es farà:  

• Mostra d’entitats de l’àmbit de les persones amb discapacitat. 

• Fotocall 

• Xocolatada 

• Rifa 

 

 
Presentació de l’entitat: Associació per a la inclusió de les persones 
amb trastorn de l’espectre autista – Aprenem. 
 
Ponent: Núria López, treballadora social de l’entitat. 

 
Introducció:  

 

• L’ associació APRENEM per a la Inclusió de les Persones amb 
Trastorns de l’Espectre Autista (TEA) neix l’any 2006 per iniciativa 

d’un grup de famílies amb l’objectiu de reivindicar els drets dels seus 

fills i filles i per defensar una atenció adequada a la seva especificitat. 

 

• A Esplugues els podem trobar al Punt d’Informació del Baix 
Llobregat al C/ Rafel Sebastià Irla  s/n . 

 

• Es tracta d’un espai personalitzat on es posar a disposició de les 

famílies i/o professionals d’informació i assessorament per millorar el 

coneixement sobre les necessitats de les persones amb TEA i en 

conseqüència com donar resposta.  

 

• Es tracta d’un servei universal i gratuït i per accedir-hi cal demanar 

cita prèvia. 

 



 

6. Pressupost municipal 2019. 
 

El coordinador d’àmbit d’atenció a les persones de l’Ajuntament, el Marc 

Mellado, fa una breu exposició dels pressupostos del 2019.  

Un 34,80% va destinat a cohesió social i família que es tradueix en 

16.000.000€.  

Els majors increments es preveuen en activitats culturals i juvenils (65.500€) 

i el servei d’atenció domiciliària ( 129.000€) 

1 de cada 3 euros invertits seran en polítiques socials. 

Com a innovació s’ha destinat una partida específica de 40.000€ al projecte 

de l’ADN caní  com a política de millora de la convivència. 

 
 
 
7. Precs i preguntes 
 

• Des de Creu Roja s’informa de la gimcana solidaria que es farà el 15 

de desembre per tal de recollir joguines. 
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