CONSELL DE LA GENT GRAN d’Esplugues
Acta de la reunió

FECHA : 24 de setembre de 2015

INICI: 10:30 hores

FI: 11:30 hores

SI NO EX

Esplai de Gent Gran Sta. Magdalena
Esplai de Gent Gran Can Clota
Esplai de Gent Gran “El Gall”
Residencia Félix Llobet
UGT
Esplai de Gent Gran “Can Vidalet-Esplugues”
Esport 3
Creu Roja de Esplugues
Residencia Domus Astri
CCOO
ABS Can Vidalet
CLECE
Televida-Tunstall
Esquerra Republicana de Catalunya
Fundació Pere Tarrés
Caritas
ABS Lluís Millet
Partit Socialista de Catalunya (PSC)
Associació Cristiana Vida
Portaveu de Ciutadans
Clinica Guadalupe
Partit Popular de Catalunya (PP)
Residencia Acomodare Club
Convergència i Unió (CiU)
Rosa Mª Bayo
Presideix la Sra. Sara Forgas, Regidora de Gent Gran.
Actua de secretaria la Sra. Agnès Mateo Murcia, com secretaria
“Consell de la Gent Gran”.

del

TEMES TRACTATS

1. Lectura i aprovació de l’acta anterior (21/05/2015)
2. Estada de vacances per a la Gent Gran.
3. Inici del nou curs 2015/16 del Programa d’Animació Sociocultural de la
Gent Gran.
4. Pla d’Acollida Municipal a persones refugiades..
5. Esplai Gent Gran El Gall..
6. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS

1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior (21/05/2015).
Lectura de l’acta de la reunió per tots els membres del Consell. Acte seguit
s’aprova l’acta.
2. Estada de vacances per a la Gent Gran.
La Gent Gran gaudirà d’una estada de vacances a Cambrils des del dijous 24
de setembre fins al diumenge 27 de setembre. En aquets dies faran visites i
activitats diverses.
Finalment no hem omplert les 50 places i marxen 40 places.
3- Inici del nou curs 2015/16 del Programa d’Animació Sociocultural de la
Gent Gran.
El programa d’Animació comença el 1 d’octubre.
El dia d’inici de les inscripcions és el 7 de setembre. Per a les activitats culturals
cal fer inscripció, les activitats físiques fan renovació al juny.
Hem ofert:
-

9 Tallers d’Aula Cultural. Aquest tallers es fan en els diferents esplais
municipals, al casal Robert Brillas, a la Biblioteca Pare Miquel
d’Esplugues i al Centre Municipal Puig Coca.

-

3 Tallers d’Aula de Salut Integral. Es fan als esplais de Gent Gran i a la
Biblioteca Pare Miquel d’Esplugues.

-

5 Activitats diferents d’Aula d’Activitats Físiques. Es fan entre el
Complex Esportiu Les Moreres i el Gimnàs Municipal Eugeni D’Ors.

Aquest any s’ha detectat un gran volum de gent ha hagut de fer cua per poder
fer les inscripcions. Hem de valorar com fer per tal d’evitar aquesta situació.
El Sr. Jaume proposa citar per cognom.
Pròximament serà el ball de Nadal i encara no sabem on es farà. Hem de trobar
el lloc adequat.

4.- Pla d’Acollida Municipal a persones refugiades.
A principis de setembre per part d’una iniciativa de tots el partits polítics es
decideix formar part de la “ xarxa de municipis de refugi”.
S’acorda prendre una sèrie de mesures:
-

Campanya de sensibilització
Recursos per cobrir les necessitats bàsiques d’alimentació.
Crear un registre de famílies acollidores
Crear una taula de treball integrada per personal tècnic municipal de
l’àmbit social i Ciutadania, representants de les entitats del 3er Sector i la
xarxa sanitària pública.
Es posarà a disposició els serveis i recursos per cobrir les necessitats
bàsiques de les persones acollides, amb especial atenció a la infància.
Facilitar la integració a través de cursos i tallers
Fer difusió del pla amb l’objectiu de promoure la participació ciutadana.
Establir protocols de treball amb Generalitat i Creu Roja.

La dotació econòmica per aquest pla es de aproximadament 20.000€.
Ahir, 23 de setembre es va fer una reunió amb Creu Roja que és l’entitat que
centralitza el tema dels refugiats i les dades que van donar és que a Espanya
vindran 15.000 refugiats i 3.500 a Catalunya. No sabem quants vindran a
Esplugues i no sabem si seran tots de Síria.
El proper 28 de setembre es durà a terme una reunió del Consell de Cohesió
Social i Cooperació amb l’objectiu de la creació d’una taula de treball per saber
què es pot fer.
No queda clar per part del Govern espanyol quina serà la seva actuació ni com
vehicularan l’ajuda.
Laura Benito comenta que a llarga pot haver conflicte en el tema de la vivenda
compartida amb les famílies d’Esplugues, no se sap molt bé quin serà el temps
d’integració ja que tenen un problema afegit, com el trauma, la guerra, el èxode,
etc.
És important preveure la situació, fer una crida a pedagogs, psicòlegs,
metges...Hi ha col·lectius siris?

5.-Esplai Gent Gran El Gall.
A la última festa de Sant Mateu es va preparar una festa amb música perquè la
gent gran pogués ballar i no van voler ningú, les persones no es van animar.

6.-Precs i preguntes.
• Mari Carmen Puertas com a treballadora social de l’Ajuntament va
exposar el Projecte de detecció de persones majors de 80 anys en
situació de risc; És un servei d’informació i detecció a domicili per a
persones majors de 80 anys que viuen sols i no tenen contacte amb cap
servei social.

•

Rosa Mellado, Adjunta del ABS Can Vidalet, vol posar al nostre
coneixement una situació difícil: el dia 1 d’octubre, 10 persones
treballadores eventuals de tot l’Area han d’anar al carrer. Al ABS de Can
Vidalet es poden trobar en aquesta situació 4 persones. Ja es troben en
carència de personal.
Això afectarà en les campanyes de vacunació i altres situacions que
acabarà repercutint en el ciutadà.
UGT reconeix que des del sindicat no han realitzat la seva tasca.

Pròxima reunió: 26 de novembre de 2015 a les 10:30 hores, en el Saló de
Plens de l’Ajuntament.

Sara Forgas Ubeda
Regidora-presidenta

Agnès Mateo Murcia
Secretària.

