
 

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

 
DATA : 5 D’OCTUBRE DE 2017   INICI: 18 hores          FI: 19 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 botiguers 
   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. Ajuts per a activitats culturals, físiques, de lleure i de menjador escolar  
3. Programa d'Aliments - Targetes prepagament per adquisició alimentació 

fresca  
4. Auditories habitatge en situació de pobresa energètica  
5. Escola de mares i pares d’Esplugues “Deseducar-nos per educar. 

Canviar el no pel sí” 
6. Campanya “Una poma per la vida” Fundació Esclerosi Múltiple 
7. Precs i preguntes 

 
 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 

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

2. Ajuts per a activitats culturals, físiques, de lleure i de menjador 
escolar  
 
L’Ajuntament disposa d’un programa d’ajuts econòmics oberts a tota la 
ciutadania per a la realització d’activitats culturals, físiques i de lleure. 
L’objectiu d’aquests ajuts és donar accés i garantir la participació a 
aquestes activitats a les persones de la ciutat que es troben en situació 
de precarietat econòmica.  
 
El termini per sol·licitar l’ajut de menjador va finalitzar el 30 de setembre, 
el termini continua obert per la resta d’activitats fins el 30 d’octubre. 
A dia d’avui ja s’han presentat 1.129 sol·licituds d’ajuts. 
 
Ajuts menjador escolar Consell Comarcal del Baix Llobregat. Aquest curs 
s’han presentat 703 sol·licituds. A data d’avui hi ha 190 infants amb beca 
garantida del 100% i 259 amb beca garantida del 50%. 
Encara hi ha sol·licituds en vies de resolució. 
 
Des de l’Ajuntament es complementen els ajuts de menjador escolar 
també  i s’atorguen a aquelles famílies que per diferents motius han estat 
desestimats pel Consell Comarcal i des de Serveis Socials es valora la 
necessitat del recurs per tal de garantir l’àpat al/la menor. 

 
3. Programa d'Aliments - Targetes prepagament per adquisició 

alimentació fresca  
 
L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat, en conveni amb la Creu Roja, ha 
establert un dispositiu de targetes de prepagament per l’accés exclusiu 



de forma normalitzada als aliments frescos i la cobertura de les 
necessitats bàsiques d’alimentació destinat a les  famílies que es troben 
en una situació socioeconòmica vulnerable i que són beneficiàries del 
programa d’aliments. El servei complementarà el lot d’alimentació bàsic 
que fins ara s’entrega des de les entitats del programa d’aliments. 
Calculem que el pressupost assignats pel projecte donarà la possibilitat a 
que  noranta famílies l’any aproximadament puguin gaudir del recurs. 
La targeta de prepagament per adquisició de producte fresc alimentari es 
podrà fer servir als establiments Bon Àrea. 
 

4. Auditories habitatge en situació de pobresa energètica  
 
El programa d’Auditories i intervenció als habitatges en situació de 
pobresa energètica és un recurs que ha posat en marxa la Diputació de 
Barcelona per enfortir les respostes preventives dels municipis davant el 
creixement de les situacions de pobresa energètica. 
Els objectius del programa són: millora de l’eficiència energètica de la llar 
i de les condicions de confort i salubritat, reducció dels costos dels 
subministraments i apoderament de les persones usuàries i, identificar 
necessitats d’intervenció més àmplies de millora de l’eficiència 
energètica. 
A l’Ajuntament d’Esplugues ens han assignat 18 auditories i des dels 
Serveis Socials bàsics s’han identificat i derivat les llars beneficiàries del 
programa. 

  
5. Escola de mares i pares d’Esplugues “Deseducar-nos per educar. 

Canviar el no pel sí” 
 

Aquest any ja és la 5ena edició de l’Escola de mares i pares d’Esplugues. 
És un espai educatiu destinat a mares, pares, docents i, persones en 
general interessades en l’educació. 
És un curs gratuït, les sessions són impartides per la pedagoga Anna 
Mascaró, són mensuals i tenen una durada de tres hores al Casal de 
Cultura Robert Brillas. Per inscripcions s’ha de trucar al telèfon 
d’informació de l’Ajuntament (900 300 082) 
L’objectiu d’aquest curs és proporcionar recursos d’autoconeixement i 
gestió emocional per acompanyar els fills i filles en el procés de 
creixement com a persones.  
 

6. Campanya “Una poma per la vida” Fundació Esclerosi Múltiple 
El 10 i 11 de novembre es realitzarà la campanya solidària envers les 
persones afectades d’esclerosi múltiple que té com objectiu sensibilitzar 
la societat respecte la malaltia amb la que conviuen més de 7.000 
persones a Catalunya. 



La campanya es portarà a terme als supermercats Condis i les persones 
que vulguin col·laborar com a voluntaris s’han de posar en contacte amb 
la Fundació Esclerosi Múltiple.  
  

 
7. Altres. 

 
S’informa que des del 18 de setembre una treballadora social de l’equip 
de Serveis Socials ha passat a formar part de l’Oficina d’Habitatge. Les 
seves tasques són: passa a ser la professional referent dels casos que 
estan en risc de pèrdua de l’habitatge, treballarà coordinadament amb 
tots els agents implicats en la problemàtica i formarà part de la comissió 
de seguiment amb Habitat 3. 
Es valora positivament aquest canvi ja que possibilitarà una millor atenció 
i resposta a les persones i famílies que es troben en aquesta situació 
greu. 
S’informa de les activitats que es realitzaran el dissabte 7 d’octubre per 
commemorar el dia mundial de l’Alzheimer. Serà una jornada dedicada a 
la memòria amb activitats durant tot el matí al Centre Cultural Robert 
Brillas. 
El Director de la Policia Local informa de l’app de seguretat ciutadana i 
també, ofereix el servei de la Policia Local per participar a activitats 
puntuals organitzades per les entitats. 

 
 

I no havent més assumptes per tractar, la Presidenta dóna per finalitzada 
la sessió, quan són les 19 hores del dia 5 d’octubre, estenent-se la 
present acta que signen, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sara Forgas Ubeda     Marta Fuertes Deus 
Regidora-presidenta    Secretària 
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