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                          Consell de Gent Gran del Districte de Sant Martí 

 

Assumpte 
 

Consell de Gent Gran  

Lloc 
 
Sala d’Actes de la Seu del Districte de Sant Martí 
 

Data - Hora 
 11 de novembre 2015  / de 16.30h. a 18.30 h 

 
 Assistents Càrrec 

Francesc Carmona 
Eva Campos 
Oriol Puig 
Ainhoa Ruiz 
Silvia López  
Maria Arenillas 
M Eugènia Angulo 

Conseller President   
Consellera GMBComú 
Conseller GMERC 
Consellera GMCUP 
Consellera GMPSC 
Consellera GMCDC 
Consellera GMC’s 

José Gil 
Pere Edo 
Dolors Fita 
Joan Arumí 
Pilar Martín 
José Sierra 
Joaquim Gibert 
Maria Martínez 

Representants de Casals de Gent 
Gran del Districte i d’Associacions  
i  Entitats de Gent Gran    
 

Elisenda Ortega 
Pati Sarrias 

Secretària del Consell  
Coordinadora Casals gent gran 
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Punt 1-  Presentació del conseller de gent gran i dels nous 

consellers/eres adscrits. Roda de presentació d’entitats   

 

Es comença la reunió amb la presentació de tots els assistents al Consell de 

Gent Gran. El Sr. Francesc Carmona, exposa el nou funcionament del Consell de Gent 

Gran, com a òrgan de treball per decidir el que vol fer la gent gran del Districte, 

recollint de forma individual i/o col•lectiva les diferents propostes i inquietuds. El Sr. 

Francesc Carmona posteriorment a aquest Consell, visitarà tots els casals,  entitats i 

associacions de gent gran, per poder fer un seguiment del dia a dia dels mateixos, 

juntament amb el tècnics/tècniques  de gent gran. 

 

Els presidents i membres de les comissions, en Pere Edo, José Gil i Joan Arumí, fan 

arribar al conseller un cert grau de molèstia per no haver tingut la reunió que havien 

programat amb el regidor i que es va anul·lar el mateix dia per raons d’agenda. El Sr. 

Francesc Carmona, demana disculpes per les molèsties generades i ho traslladarà al 

regidor però, exposa que el regidor del Districte, també és el regidor d’Habitatge i, per 

tant, destina una part important del seu horari a atendre l’agenda d’habitatge que en 

aquets moments és prioritària pel nou govern. També comunica que el nou govern 

treballa de forma consensuada delegant funcions i tasques, així doncs, qualsevol 

informació que  es faci arribar  a ell o a un altre conseller/a, és com si es fes arribar al 

mateix regidor. Tot i així, s’intentarà el més aviat possible, tornar a programar la 

trobada dels presidents/es amb el regidor. de  

ta anterior 

Punt 2-  Aprovació de l’acta anterior 

 

S’ aprova l’acta de la sessió anterior, la qual s’ha fet arribar a totes i tots els membres 

d’aquest Consell amb una esmena de la consellera Sílvia López, que en el punt núm. 6 
de Torn obert de paraules, en la seva intervenció sobre l’ampliació de la targeta rosa, 
on diu “.... però segurament serà possible a partir de febrer”, ha de dir “... seria 

desitjable que el tràmit es pogués realitzar a partir de febrer”. 
 

Punt 3-  Informació de dades estadístiques bàsiques de la gent gran 

del Districte. 
 

La Sra. Elisenda Ortega, presenta un informe sobre dades estadístiques bàsiques de la 
gent gran del districte, comparant-les dades amb altres Districtes de Barcelona, tal i 
com s’havia demanat en l’anterior consell de la gent gran: 
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 Segons dades del 2014, al Districte de Sant Martí tenim 47.235 persones majors 
de 65 anys. Som el segon districte de Barcelona amb població de més de 65 

anys, després de l’Eixample  

 L’ordre per Barris, de més a menys persones majors de 65, és el següent: Camp 
de l’Arpa, Verneda, Sant Martí, Poblenou, Clot, Besòs, Provençals, Parc i la 
Llacuna, Diagonal mar i Front Marítim i, Vila Olímpica. 

 La proporció entre gèneres es de 59% de dones i 41%d’homes.  

 De forma general, El 20% de la població del nostre districte  és major de 65 

anys. Per barris, tenim en un extrem Verneda, Sant Martí de Provençals (26%), i 

Camp de l’Arpa (23%) i en l’altre extrem Vila Olímpica amb un 11% . 

 La situació socioeconòmica també és molt diferent per barris, el que es 

reflecteix directament en la qualitat de vida, així com amb l’esperança de vida 

en néixer. L’Índex de Renda Familiar Disponible, que va directament relacionat 

amb l’esperança de vida en néixer, és molt desigual en tot el Districte, on barris 

com el Besòs i Verneda, estan en una situació molt desfavorable i a l’altre 

banda estan els barris de la Vila Olímpica i Diagonal Mar, en una situació molt 

per sobre de la mitjana de Barcelona. 

 
La Sra. Pati Sarrias exposa un informe sobre residències i centres de dia del nostre 
Districte, on es pot veure que: 

  

 Al nostre Districte tenim 16 residències, 11 centres de dia i, un centre 
sociosanitari que, ofereixen un total de 1031 places residencials (539 públiques 
i 492 privades) i,  116 places de centres de dia (84 públiques i 32 privades)  

 Actualment no hi ha cap plaça de residència pública lliure i la llista d’espera és 
aproximadament de 3 anys. 

 El preu aproximat de les residències privades oscil·la entre els 1.600€ i els 
2.600€ 

 En l’actualitat, hi ha tres equipaments d’habitatges tutelats, dos al carrer 
Concili de Trento ( Clot) i un altre al Camí Antic de València ( Poblenou) 

 Per barris, també podem trobar una gran desigualtat en places de residència, 
doncs els barris més envellits i amb situació econòmica més desafavorida són 
els que tenen menys places de residència. 

 Aquestes dades s’han obtingut realitzant les trucades directament a les 
residències, amb el que ens podem trobar que hi hagi un marge d’error, tot i 
que ens mostra clarament la manca de places de residència, en especial de 
places públiques del nostre Districte. 
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El Sr. Francesc Carmona proposa que aquestes informacions arribin als diferents casals 
i entitats de gent gran per poder fer arribar a la gent gran aquestes dades 

socioeconòmiques i demogràfiques per poder aportar idees i projectes per aquets 
barris més especialment desfavorits, de cara a la definició del Pla d’Actuació del 
Districte pels anys 2015-2018. També proposa que les dades s’enviïn a Gerència i als 

Directors del Districte. 
 

Punt 4- Informació del procés participatiu per a l’elaboració del 

PAM i el PAD. 
 

El Sr. Carmona explica als assistents el model participatiu que s’està duent a terme en 
els diferents òrgans participatius del Districte i de la Ciutat. S’entrega als assistents un 
full de treball on es recullen les 5 eixos del PAD i del PAM 2015-2019, per tal de que ho 
treballin als casals i entitats  i després facin un retorn al Consell de gent gran, amb les 

propostes  recollides. 
 
Es distribueixen papers autoadhesius de tres colors entre els membres del Consell per 

tal que els assistents escriguin propostes del PAD per a la gent gran del Districte: els 
papers de color rosa fosc és on s’han d’escriure les actuacions prioritàries més 
importants, als papers taronja s’han d’apuntar les propostes d’importància mitja i als 

papers de color groc clar les propostes de menor importància. 
 
Aquest mateix mètode de treball es pot fer als casals i entitats de gent gran. El resultat 

de les propostes recollides es farà arribar a tot el Consell.  
 
S’obre un torn de paraules per tal de compartir propostes: 
 

 El Sr. Sierra demana propostes i millores pel barri de la Verneda i del Casal i , en 
concret, proposa que es contempli algun tipus d’actuació amb la gent jove del 
carrer del barri de La Verneda. 

 El Sr. Gil, proposa aprofitar els pisos buits per a habitatge social. 

 La Sra. Pilar Martin explica als membres del consell els diferents problemes que 
tenen al Besòs amb la delinqüència, el Sr. Carmona li respon que el govern 
actual és conscient d’aquestes situacions, i que l’alcaldessa de Barcelona te 
pendents diferents reunions amb els representant de Sant Adrià per treballar 

conjuntament totes aquestes problemàtiques 
 El Sr. José Gil exposa que els tallers de memòria són necessaris per la gent gran 

i demana més espais i subvenció per poder duu a terme més tallers d’aquesta 

mena i que siguin més econòmics i inclús gratuïts.  
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 El Sr. Carmona informa que els espais i equipaments municipals estan oberts a 

tothom, que es poden demanar cessions d’espai a altres equipaments que no 

siguin casals, doncs una de les propostes del nou govern és que els casals i 

equipaments siguin més oberts i participatius amb el barri i altres entitats. 

També s’informa que està pendent d’obrir-se de nou el cinema Pere IV. 

 

 

No dóna temps d’abordar aquest punt, però si que es comenta la voluntat per part del 
Consell de realitzar més reunions que durant el 2015. 
 

 

La Sra. Dolors Fita explica que tot i que l’associació de la Xarxa de dones 50 i més, s’ha 
dissolt, elles continuen fent les mateixes activitats com a comissió del Casal Joan 

Casanelles i, demana que les informacions del Districte arribin amb més temps ( 
consell de barri, premis Sant Martí, etc..) 
 

En Pere Edo demana que el programa d'àpats en companyia s’ampliï al Casal Ca 
l'Isidret quan aquest s’obri i demana informació del seguiment de les obres. S’acorda 
que a la propera reunió/visita d’obra se’l convidarà.  De moment, sembla que 

l’empresa que realitza les obres, continua treballant, tot i que amb poc personal. 
 
La Sra. Maria Martínez de la Parròquia de Sant Martí de Provençals explica que allà fan 
moltes activitats amb voluntariat i que atenen a molta gent gran, raó per la qual 

participaran en el Consell. 
 
El Sr. Gil es proposa per treballar en les diferents propostes per la gent gran, però 

també comenta que al mateix temps es mostraran crítics, de forma constructiva, amb 
l’administració. 
 

S’acorda fer els consell de la gent gran amb una periodicitat de cada 1 o 2 mesos, per 
tal de poder ser més operatius i poder fer seguiment de les propostes de treball. 
 

Sense més aportacions, finalitza la sessió a les 18.30 hores. 

Punt 5-  Debat i recollida de propostes per elaborar el Pla de treball 

del Consell pel curs 2015-2016. 

Punt 6- Torn obert de paraules 


