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

FECHA : 22 de gener 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
Juan Gallardo
Clinica Guadalupe
Partit Popular de Catalunya (PP)
Residencia Acomodare Club
Convergència i Unió (CiU)
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.
2.
3.
4.

Lectura i aprovació de l’acta anterior (06/11/2014).
Festa de Carnestoltes per la Gent Gran: concurs de ball.
Excursions al Museu Agbar de les Aigües a Sant Boi de Llobregat.
Taller de mòbils: Les aplicacions (App’s) amb la Fundació Pere Tarrés i
la Fundació Vodafone.
5. Setmana de la gent gran 2015.
6. Precs i preguntes.
DESENVOLUPAMENT I ACORDS PRESOS

1.-Lectura i aprovació de l’acta anterior (06/11/2014).
Lectura de l’acta de la reunió per tots els membres del Consell. Acte seguit
s’aprova l’acta.
2. Pacte per la pobresa.
La Presidenta del Consell explica que porta un punt que no està a l’ordre del dia
però que considera que és prou important per parlar-ne.
Com sabeu, l’Ajuntament vol fer de la lluita contra la pobresa un element clau
de la seva agenda econòmica, laboral i social.
La crisi ha afectat sobretot a les persones més vulnerables de la nostra ciutat.
La situació de les persones que tenen economies més precàries ha anat
deteriorant-se, i actualment han de fer front a un major risc d’endeutament i
insolvència.
Esplugues contra la pobresa és un pacte local per a la dignitat, la justícia social i
la inclusió de les persones que viuen en situació de vulnerabilitat.
Gairabé totes les entitats presents ja us heu adherit al Pacte, però per les que
encara no ho heu fet us fem arribar el Pacte per tal que pugueu adherir-vos i
fer-vos-el vostre.
Totes les entitats que esteu present, cadascuna dins les vostres possibilitats ja
esteu fent accions per lluita contra la pobresa, i la nostra intenció és que quedi
reflectit el que ja esteu realitzant.
3-Festa de Carnestoltes per la Gent Gran: concurs de ball.
Encara no sabem on realitzarem la festa de Carnestoltes per la gent gran, ja
que El Complex Esportiu La Plana està en obres i en aquests moments estem
valorant les alternatives:
1.-Poliesportiu Can Vidalet. L’aforament d’aquest espai és de 260
persones i són poques persones tenint en compte que després és realitzar la
Festa de Carnestoltes per tota la ciutat.
2.-Posar una carpa en la Plaça Catalunya o Pista Coberta Pou d’en Fèlix.

3.-Poliesportiu Les Moreres. En aquest espai s’hauria de cobrir el terra i
ja hi ha activitats programades.
Els espais que Tot sembla indicar que el millor espai on poder dur a terme la
festa és el Complex Esportiu Les Moreres, però encara s’està valorant.
Aquest any farem un concurs de disfresses, i hi haurà un jurat que valorarà
quines són les millors disfresses. El jurat estarà format per les juntes dels
esplais de gent gran, un representant de la Creu Roja i coordinadora del
Programa de gent gran.
4.-Excursions al Museu Agbar de les Aigües a Sant Boi de Llobregat.
El dia 19 i 24 de febrer es realitzarà una visita guiada a les instal·lacions del
museu Agbar de les Aigües a Sant Boi de Llobregat.
Les inscripcions per poder anar a la sortida seran el pròxim dia 16 de febrer de
11.15 a 13 hores en l’Esplai municipal de Gent Gran Centre-La Plana. Les
places són limitades i és una activitat gratuïta.
El punt de trobada de l’activitat és:
-19 de febrer, a les 9:15 en la parada del Trambaix: Pont d’Esplugues.
-24 de febrer, a les 11:15 en la parada del Trambaix: Pont d’Esplugues.
5.-Taller de mòbils: Les aplicacions (App’s) amb la Fundació Pere Tarrés i
la Fundació Vodafone.
Dates: 16 i 18 de febrer, de 10 a 12 hores en la Biblioteca Pare Miquel.
Inscripcions: dijous, 12 de febrer, de 10 a 13 hores, en el Centre Municipal Puig
Coca. Places limitades (12 places).
Que treballaran?
Què és una aplicació? I un widget?Aprèn els tipus d’aplicacions que existeixen i
com configurar-les. Gestió de les aplicacions: compra i descàrrega, instal·lació,
desinstal·lació, actualització. Quin espai ocupen en el nostre dispositiu i quins
permisos sol·liciten i acceptem? Practicaran amb les aplicacions com l’Agenda
de contactes, el navegador, jocs, el rellotge, calendari, calculadora, mapes...
Coneix les possibilitats i avantatges de tenir un telèfon mòbil intel·ligent.
Tipologia de dispositius mòbils i anàlisis de les diferències amb altres dispositius
digitals. Botons i connexions externes. Sistemes operatius, escriptori, calaix
d’aplicacions i icones bàsiques. Configuració d’ajustament del mòbil: pantalla,
bateria, seguretat bàsica i millores d’accessibilitat.
INDISPENSABLE VENIR CADASCÚ AMB EL SEU SMARTPHONE.
.
El mes de març també tenim programat el taller “Fem fotos i vídeos amb el
dispositiu mòbil i les compartim!”.
6.- Setmana de la gent gran 2015.

La Setmana de la gent gran d’aquest any es realitzarà de l’11 al 16 de maig, en
aquests moments comencem a organitzar i planificar activitats, si alguna entitat
vol proposar alguna activitat tan sols cal que es posi en contacte amb la
secretària del Consell.
7.-Precs i preguntes.
•

•

CCOO: Vénen a explicar-nos que és la Plataforma Unitària de la gent
Gran de Catalunya. És una entitat que va néixer al febrer del 2013 (arran
de grups progressistes del Consell General de la Gent Gran de
Catalunya), el que pretén és coordinar les diferents organitzacions de la
Gent Gran per respondre als atacs que estan tenint els sistemes de
protecció social (pensions, sanitat, dependència, serveis socials,
educació,etc.) i pren com a guia les resolucions dels últims Congressos
de la Gent Gran de Catalunya. Al llarg del 2013 i 2014 han realitzat
diferents concentracions. Pròximament el 17 de febrer en tornaran a ferne un altre davant la Conselleria de Sanitat (antiga Maternitat) i faran
entrega una carta al Conseller.
Creu Roja: explica les campanyes que han portat a terme aquest Nadal:
entrega de regals a persones grans del municipi, campanya de joguines
de la ciutat.

Pròxima reunió: 19 de març 2015 a las 10:30 hores, en el Saló de Plens de
l’ajuntament.

Sara Forgas Ubeda
Regidora-presidenta

Agnès Mateo Murcia
Secretària.

