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ACTA DE LA COMISSIO DE GENT GRAN DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data:  10 de novembre de 2016 
Hora: 17 hores 
Lloc: Aragó, 311. Sala de Plens 
 
 
ASSISTENTS 
 

Sra. Carme Mendez Bota Consellera de Gent Gran del Districte 

Sra. Montse Freixa Tècnica de la Direcció de Serveis a les Persones 

Sra. Anna Varona Serveis a les Persones 

Sra. Montserrat Amorós Consell Assessor. AFOPA 

Sra. Joan Domínguez Consell Assessor- ESPAI ST. ANTONI 

Paloma Jiménez de Parga Consellera C’s 

Laia Canet Sarri Consellera CDC 

Tania Rafi Consellera ERC 

 
 
 
REPRESENTANTS  ENTITATS 
 

NOM ENTITAT / GRUP 

Ramon Marquina Espai de gent gran Sagrada Família 

Ramona Vidal Nova Lllar Sant Ignasi 

Eva Caparros Nova Lllar Sant Ignasi 

Pilar Garrigo Nova Lllar Sant Ignasi 

Anna Arrizabalaga Espai de gent gran M. Aurèlia Capmany 

M. Angela Segales Espai de gent gran M. Aurèlia Capmany 

M. Lluïsa Longan Associació de Veïns de Sagrada Família 

Joaquina Parareda ACA 

Miquel Nadal ACA 

Joan Trullas ACA 

Joan Vives FATEC 

Asuncio Forcada FATEC 

Montserrat Pastallé JUBILATS FORÇOSOS 

Sra. Montserrat Amorós AFOPA 

Sra. Joan Domínguez ESPAI ST. ANTONI 

Carlos Lunas(?) Espai Caixa BRuc 

S’excusa Pilar Marsal de l’Espai Bruc 
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ORDRE DEL DIA 
 
 
 

1. Informacions del Consell Assessor 
Els 25 anys del Consell Assessor. 
El manifest del Consell Assessor 
Coneixement de la web del CCAA 
 

2. Informacions de la consellera: Nou Espai de gent gran 
 

3. Altres Informacions : 
- Concert de Corals 

- Calendari 2017 

 

4. Torn obert de paraules 

 
 
 

1. La Consellera inicia la reunió, informant del canvi a l’ordre del dia, per poder donar la 

paraula a la persona que ens informarà  del programa pilot a la ciutat, dels 

pressupostos participatius, que tindrà lloc al Districte de l’Eixample i al Districte de 

Gràcia. 

El Moisès Carmona,  que pertany a la Cooperativa Etcèteres (empresa que gestionarà i 

donarà suport al Pilot participatiu), ens explica quin serà el procés i els calendaris de 

participació.  

Les propostes: del 27 d’octubre al 27 de novembre 
Del 28 de novembre al 23 de desembre, totes les persones que s’han inscrit podran 
votar sobre l’elecció de 10 propostes 
Fins el 26 de febrer serà la fase d’inversió en els projectes escollits. 

Han de ser propostes de projectes que no siguin inversions i que no generin continuïtat 

pressupostària. 

En total es podrà decidir el destí de 500.000€ previstos per aquests primers 

pressupostos participatius. 

 

Informa de les diferents vies de participació de la ciutadania del districte, les sessions 

informatives, els punts d’informació, la participació on line,....  

 

En el torn de dubtes es van fer preguntes en relació als autobusos i la Consellera els va 

emplaçar a participar en el futur procés de participació relacionat amb TMB. 
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2. Informacions del Consell Assessor. 

La Montse Amorós i el Joan Domínguez  expliquen l’acte de commemoració del  25è 

aniversari del Consell Assessor de la gent gran de Barcelona 

Es projecte un resum de l’acte i es fa la lectura del manifest. 

 

També se’ls recorda que poden participar dels grups de treball que ja hi ha al consell 

Assessor  a títol individual. 

 

 

3. La Consellera informa de la propera obertura dels Espais de gent gran al districte: 

- Bayer, Calàbria, 260, s’inicien les obres el 14 de novembre i està previst que estigui 

acabat per la tardor del 2017 

- Germanetes, està feta la redacció del projecte d’execució i la licitació d’obres 

estarà al primer trimestre del 2017 

- Transformadors (L’Espai de gent gran anirà a la tercera planta) : Esta previst iniciar 

les obres el primer trimestre del 2017 i la finalització al 2018 

- Es segueix buscant un espai a la Dreta de l’Eixample 

- A Sagrada Familia hi ha previstes les obres de rehabilitació. 

 

4. La M. Freixa informa del proper concert de Corals de gent gran del Districte, que es 

farà el dia 19 de juny a l’Auditori, en el marc de la Primavera de la gent gran. 

 

Informa del fulletó que tenen a la carpeta en relació a les activitats programades 

entorn del 25 de novembre (dia internacional per la eliminació de la violència de 

gènere), Tots els  Espais de gent gran municipals,  col·laboren programant  activitats.  

 

Calendari de les reunions de la Comissió de gent gran 2017 , (s’adjunta a la carpeta) 

 

Es dona la benvinguda a les dues entitats que s’incorporen de nou a la comissió: 

Espai Bruc i Llar Sant Ignasi. 

 

5. Torn obert  

Es pregunta si la Cantada de Corals del mes de juny  substitueix a la de Nadal. 

Resposta: No . Al Nadal es fa la cantada de ciutat,  i al juny es fa la cantada del 

Districte. 

 

 

 

 


