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ACTA DE LA COMISSIO DE GENT GRAN DEL  DISTRICTE DE L’EIXAMPLE 
 
Data:  30 de juny 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 
Carles Gil Cap departament Promoció a la gent gran 
 
 
 
REPRESENTANTS  ENTITATS 
 
NOM ENTITAT / GRUP 
Joan Berdum Espai gent gran Esquerra de l’eixample 
Ramon Marquina Espai de gent gran Sagrada Família 
Joan Orpi Espai de gent gran Sagrada Família 
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 
J. Parareda ACA 
Miquel Nadal ACA 
Francesc Muro FATEC 
Montserrat Sistarch APDE 
? FOCAGG 
Sra. Montserrat Amorós AFOPA 
Sra. Joan Domínguez ESPAI ST. ANTONI 
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ORDRE DEL DIA 
 
 

1. Informacions del Consell Assessor 
 

2. Retorn del PAD 
 

3. Recursos de l’Ajuntament en relació al Mal tracte a les persones grans, a càrrec de Carles gil, Cap del 
Departament de Promoció a la Infància, l’adolescència i la Gent Gran 
 

4. Informacions diverses: 
- Proposta de canvi a la comissió de gent gran 
- Altres informacions 

 
5. Torn obert de paraules 

 
 
 
Es fa la proposta i s’acorda de canviar l’ordre en els punts previstos, cedint el torn del primer punt al Carles Gil, 
previs al punt 3. 
 
 

1. Recursos de l’Ajuntament en relació al Mal tracte a les persones grans, a càrrec de Carles Gil, Cap del 
Departament de Promoció a la Infància, l’adolescència i la Gent Gran 

 
El Carles Gil informa  dels recursos disponibles i a l’abast de tothom i de com poden trobar-los a partir de la 
web. Fa l’aclariment en relació als maltractaments que, quan aquests son evidents, el tractament i les vies de 
resolució son més fàcils de trobar, ja que s’actua generalment a partir dels serveis socials. La dificultat, però, 
rau quan el maltracta és en relació a la vulneració dels drets i que no és tan evident. 
En aquest sentit, explica els recursos existents pel que fa a xerrades relacionades amb els drets de les persones 
grans, temes legals, etc,... i que son gratuïtes i que tothom pot fer-ne ús.. 
Igualment, pel que te a veure amb xerrades generals, representacions teatrals, cine fòrums, llibres, etc,.. es 
poden sol·licitar a traves de la web o demanar ajuda a la tècnica del districte. 
 
La consellera Sra. Jiménez de Parga, fa dues preguntes: una es un aclariment en relació al fulletó dels recursos 
que s’ha lliurat als assistents i del que en destaca una errada en relació a l’usdefruit de les vivendes i que ella 
considera que no és correcte i una segona pel que fa l’ús dels subtítols d’una pel·lícula que hem comentat en el 
paquet de recursos, i que son únicament en català. 
El Carles Gil la informa de que la difusió a la que es refereix la consellera l’ha elaborat els serveis jurídics, però 
així i tot es compromet a fer la consulta.  
En relació a la segona pregunta la informa que el subtítols es posen sempre per facilitar el seguiment i la 
comprensió de les converses. I que es fan en català perquè és  la llengua d’ús a l’Ajuntament, però que, tot i 
que no hi hauria cap problema per demanar-los en castellà, en cap dels 53 casals de la ciutat hi ha hagut cap 
problema en aquest sentit. 
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2. Informacions del Consell Assessor 
 
 
La Montserrat Amorós explica el calendari d’accions que s’han fet durant el primer semestre de l’any des del 
Consell Assessor. S’adjunta a les carpetes el pla de treball 2016-2017 
El Joan Domínguez explica la resta de la informació continguda a la carpeta.  
 
El Sr. Marquina demana que s’obrin canals de comunicació per fer arribar les aportacions. 
Li respon el Sr. Joan Domínguez que els canals ja estan establerts i son la pròpia Comissió de gent gran. 
 
 

3. Retorn del PAD 
 
La consellera, Carme Méndez informa que el PAD és encara provisional, perquè s’estan acabant de recollir les 
aportacions i que al octubre novembre està previst celebrar el Plenari am la proposta del PAD definitiu. 
 
 

4. Informacions diverses: 
- Proposta de canvi a la comissió de gent gran 
- Altres informacions 

 
- En relació a les propostes de canvi de la comissió, s’explica que hi ha la voluntat de treballar a 

partir del proper mes de setembre en la direcció de convidar a noves entitats, tenint en conte 
també les possibles propostes del districte pel que fa a la participació ciutadana. També es 
demana a les entitats que en vagin parlant i que pensin propostes de millora. 
Igualment, a partir de la tardor es treballarà en la reelecció o reafirmació dels representants del 

Consell Assessor. 
 

- Altres informacions: Resum i valoració de les activitats de la Primavera de la gent gran i informació 
de l’activitat d’estiu prevista pel mes d’agost. Tota la informació la tenen a les carpetes. 

 
 

5. Torn obert de paraules 
No hi ha intervencions 

 
Sense mes paraules es dona per acabada la reunió 
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