
 

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

 
DATA : 28 de març de 2019   INICI: 18:00 hores          FI: 19:00 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) 
   APRENEM 
   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 
   Esplugues sense barreres 
   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. Provació campanya anterior. 

2. Valoració campanyes solidàries. 

3. Convenis i contractes d’Acció social aprovats el primer trimestre 2019. 

4. Presentació Playful Paradigm 

5. Plecs i preguntes 

 

 

DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS 
 

1. APROVACIÓ DE L’ACTA ANTERIOR (29/11/2018). 
Aprovada. 

 
2. VALORACIÓ CAMPANYES SOLIDÀRIES NADALS 2018. 
La campanya “AJUDA’NS A AJUDAR”  es va dur a terme del 26 al 30 de 

desembre. Està centrada en la recollida de productes alimentaris en els centres 

escolars del municipi. L’objectiu de la campanya és recollir productes 

alimentaris que complementen els lots d’aliments que es subministren a famílies 

que estan en situació gran precarietat econòmica i vulnerabilitat social, 

identificades i derivades prèviament pels serveis socials bàsics.  Alhora, es 

treballen i fomenten valors com la  solidaritat, l’ajuda mútua, i  treball en equip  

entre les famílies i els i les alumnes dels centres educatius. 
Mereix especial menció la tasca dels 30 alumnes de l’escola Garbí, els quals els 

dies 12 i 13 de desembre aniran a  PROA (entitat que s’ocupa de 

emmagatzemar els aliments i distribuir-nos posteriorment entre els 2 punts de 

distribució) a comptar i organitzar els aliments recollits a les escoles. 

 

Centres escolars participants: 

• Escola Bressol Montesa Escola Bressol Marta Mata 

• Escola Bressol La Mainada 

• Escola Bressol Patums i Memas 

• Escola Bressol Nimbo 

• CEIP Isidre Martí 



• CEIP Lola Anglada 

• CEIP Prat de la Riba 

• CEIP Joan Maragall 

• CEIP Can Vidalet 

• CEIP Folch i Torres 

• Escola Isabel de Villena 

• IES La Mallola 

• IES Joanot Martorell 

• IES Severo Ochoa 

• Escola Garbí  (ells ho ban fer el 3 i 4 de desembre) 

• Highlands School Barcelona 

• American School Barcelona 

 
Altres entitats: 
Destaquem la participació dels 3 casals de gent gran (Can Clota, el Gall i Santa 

Magdalena) els quals van recollir aliments al llarg de tot el mes de desembre. 

 

Gran recapte de recollida d’aliments 
Les entitats Càritas Diocesana Sant Just Desvern i Associació Cristiana d’Ajuda 

Social Vida, que formen part del programa d’aliments, han coordinat el Gran 

Recapte amb 20 supermercats de la ciutat el divendres 30 i dissabte 1 de 

desembre. La campanya, enfocada a tota la ciutadania d’Esplugues,  un any 

més ha estat tot un èxit.  

 
Dades: 

• Aliments recollits: 4.425 kilos. 

• Recollides recollides 1390 joguines 

• Número de menors que han rebut joguines: 283   

 

 

 

 

 



CAMPANYA JOGUINES PER A TOTS ELS INFANTS 

Relació de punts de recollida, info i dates: 

• Esplugues TV 

• Sastrinyols 

• L’Avenç 

• Clínica Guadalupe 

• Creu Roja Esplugues 

• Edifici Puig Coca 

• Edifici Molí 

 

Entitas que han col·laborat amb joguines: 

• Ciutadanas i ciutadanes d’Esplugues 

• Escola Garbí 

• American Scholl 

• Arel Home inmobiliària (finalment no van aportar res) 

• Morlacos 

• Treballadors i treballadores municipals 

• 23 de desembre: 5è Entrenament solidari "Morlacos Team" - 

Recollida de joguines  

• ONG La Nau  

• Accent Social 

• Perruqueria B&M 

• Grupo tu inmomibiliaria 

 

Especial col·laboració de:    

• Fundació Privada Asproseat PROA Esplugues 

• Brigada municipal 

• Departament de comunicació municipal 

 

Dades: 

• Número de menors que han rebut joguines: 283   

• Recollides recollides 1390 joguines 



3. CONVENIS I CONTRACTES D’ACCIÓ SOCIAL APROVATS PRIMER 
TRIMESTRE 2019. 
 

• Contracte amb la Fundació Asproseat PROA Esplugues pel servei de 

magatzem i trasllat d’aliments a les entitats que lliuradores d’aliments 

(Càritas i l’associació cristina d’ajuda Vida) 

• Contracte amb l’empresa Servigatrans pel transport dels aliments des 

dels bancs dels aliments (seu central a Barcelona) fins a Asproseat. 

• Contracte Fundació Dependents pel servei d’àpats a domicili (fins abril) 

• Conveni amb Fundació Melchor Colet pel servei de “Tots a Taula” 

• Pròrroga contracte amb Fundació Pere Tarrés servei socioeducatiu de 

detecció de situacions de menors en risc. 

• Conveni col·laboració cobertura emergències socials de l’àrea 
metropolitana de Barcelona (CUESB). 

• Contracte de servei d’allotjament d’urgència amb l’Hotel Esplugues 

de famílies derivades dels serveis socials bàsics com a conseqüència 

d’un desnonament. 
 

 

4. PRESENTACIO PLAYFUL PARADIGM. 
 

URBACT és un programa europeu d'intercanvi i aprenentatge que promou el 

desenvolupament urbà sostenible i integrat, englobant a 550 ciutats, 29 països i 

7000 agents locals actius. 

Finançat conjuntament per la Comissió Europea (Fons Europeus de 

Desenvolupament Regional) i els Estats Membres. 

RBACT facilita que les ciutats europees treballin de forma conjunta en el 

desenvolupament de solucions efectives i sostenibles per als principals 

desafiaments als quals s'enfronten, compartint bones pràctiques i l'experiència 

adquirida i integrant dimensions econòmiques, socials i ambientals. 

 

 

L’Ajuntament d’Esplugues està molt implicat: 

- Al juny del 2017 presenta una bona pràctica “ consell d’infants”. 



- 2018 es suma a la xarxa de transferència d’una proposta d’un 

municipi de Itàlia (Udine) Playful paradigm 

 

PLAYFUL PARADIGM 
Qué és? 

• Conjunt de diferents bones  pràctiques urbanes. 

• Centrades en l'ús dels jocs (sobretot el joc tradicional), com a paradigma 

flexible i innovador de creació d'espais per fomentar una societat 

equitativa i democràtica. 

• Els jocs s'utilitzen com a eines per desenvolupar estils de vida saludables 

i la consciència energètica. 

• Els jocs promouen la inclusió social, la participació de les persones 

grans, els nens i altres grups vulnerables, així com una millora en les 

relacions entre pares i fills. 

Qui forma part? 

• Esplugues de Llobregat 

• Eslovènia 

• Croàcia 

• Islàndia 

• Itàlia 

• Grècia 

• Portugal 

Com s’articula? 
• Triar esdeveniments lúdics per posar a prova a nivell local l'interès dels 

ciutadans per participar en activitats lúdiques. (ja ho fem) 

• Activitats lúdiques per a escoles primàries i secundàries, on es proposen 

jocs i dinàmiques amb un enfocament d'aprenentatge divertit per abordar 

el benestar i sostenibilitat (ja ho fem) 

• Programar els esdeveniment i activitats lúdiques en un calendari 

municipal anual per a les comunitats locals. (ja ho fem) 

• Activitats lúdiques per a les comunitats locals amb la finalitat de fomentar 

la participació ciutadana i fer front als problemes locals. (Ja ho fem). 

• El Ludobus és una furgoneta plena de jocs que es mou pels barris de la 

ciutat i duu a terme activitats lúdiques que posen els jocs a la disposició 

de la població local.  és una proposta, després cal adaptar-lo a les 



necessitats i a la població de cada territori (potser té sentit en entorns 

més rurals on els habitatges estan més disseminats etc.) 

• Toy library: És una biblioteca del joc orientat a tota la ciutadania; infància, 

família, gent gran etc. 

 
Com ho farem a Esplugues? 
 

• Aprofitant tota la tasca lúdica i educativa que ja s’està fent a la ciutat. 

• Integrant com sempre, a les entitats que tenen un paper clau en el 

desenvolupament  

• Des de l’Ajuntament, el projecte està liderat pels directors i directores 

dels diferents serveis municipals. (visió integradora del projecte- 

educació, acció social, innovació etc.) 

• Si algú vol participar, prenem nota de nom i telèfon. 

 

5. PRECS I PREGUNTES 
 

• El Sr. Toni Martínez de la Creu Roja comenta la necessitat de replantejar 

la campanya de reis. Lamenta que moltes famílies vagin acompanyades 

dels menors fet que desvirtua la raó de ser de la campanya. Surt el 

compromís conjunt de revalorar la campanya. 

• Es parla d’un ciutadà, que està produint aldarulls al carrer, conegut per 

moltes entitats del municipi. Es tracta d’una presumpta persona amb 

malaltia mental, amb suport familiar. Malgrat la raonable alerta que 

provoca el seu comportament, tant de la policia local com des de serveis 

socials, exposen les limitacions de les atribucions que cadascú te com a 

servei i s’informa que el circuit a seguir és trucar al 112 ja que es tracta 

d’una urgència mèdica que pot posar en risc a la pròpia persona o a 

tercers. 

• Des d’Esplugues consulten que cal fer si detecten menor al carrer en 

edat escolar. Cal trucar a la policia local. 
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