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ACTA CONSELL DE GENT GRAN  

Dia: 22 de desembre de 2015.  Lloc: Sala Ernest Lluch, Districte Ciutat Vella. 

Assistents: 12 assistents representants de serveis i entitats i 5 representants polítics.   

Presideix l’acte el Sra. Llum Ventura, i Eva Alfama Conselleres del Gent Gran i de Salut (Districte de 
Ciutat Vella) respectivament. S’inicia la sessió donant la benvinguda als assistents agraint  la seva 
presència al consell. 
A continuació la Sra. Llum Ventura Consellera de Gent Gran del Districte de Ciutat Vella, presenta a la 
directora del Centre de Serveis Socials del Casc Antic, que fa un resum històric de la Taula de Gent Gran  
del Casc Antic. Un cop realitzat el relat, va fent les presentacions dels diferents professionals referents 
que intervenen, en els diferents projectes. 
 
Punts de l’ordre del dia: 
 

1. Presentació de la Taula de Gent Gran del Casc Antic. A càrrec de  Mariona Buxadé. 
 Escola d’Envelliment Actiu per a la Gent Gran de Casc Antic. 

 Presentat per Natàlia Sagarra,  Carme Cortina (infermeres de l’ASPB) i Jordi 
Bautista (CSS) 

 Baixem al Carrer 
 Presentat per la Begoña De Eyto (Creu Roja) 

 Projecte Radars 
 Presentat per Judit Mas (Fundació Roure) 

2. PAM i PAD. 
 

3. Valoració del Consell de Gent Gran del Districte de Ciutat Vella.  
 

4. Torn obert de paraules 

 

1) Una vegada acabades les diferents presentacions de la Taula de Gent Gran del Casc Antic i dels 
diferents projectes que pengen d’aquesta taula que han fet els professionals referents, s’obre un 
torn de paraules per què els assistents puguin fer aportacions. Les presentacions quedaran 
penjades al web del districte. 

Pren la paraula la Sra. Maite Roca, que manifesta que aquests projectes estan molt be, però que 
s’hauria de fer extensible a els altres barris, com per exemple el Raval. També queda palès que 
cal millorar la informació de tots els projectes que es realitzen al barri. 

2) Seguidament la consellera Sra. Eva Alfama, exposa que s’inicia tot el procés participatiu per 
elaborar el PAM i PAD, convidant a les diferents entitats i/o serveis a participar-hi, al procés 
participatiu que s’enceta de manera imminent. 
 

3) La consellera Eva Alfama introdueix el tema de la valoració del Consell de la Gent Gran del 
Districte i demana opinió sobre  la participació i el desenvolupament de les sessions del consell.  
 

4) Pren la paraula el Sr. Enric Mena com a representant del districte al Consell Assessor de la Gent 
Gran a l’Ajuntament de Barcelona, considera que al consell no hi ha prou representació de les 
persones grans del districte. 
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Les conselleres del districte de Ciutat Vella, la Sra. Llum Ventura i Eva Alfama agraeixen novament  
l’assistència de les persones al consell dels representants de les entitats i serveis i es dona per tancada 
la sessió a les 19:15 hores aproximadament. 

 

 

 

Esperança Hoste i Camps 

Secretària del Consell de Gent Gran de Ciutat Vella 

 

   

 

 

 

  


