
 

  

RESUM CONSELL DE LA GENT GRAN  

 

Data: 12/11/2019 

Lloc: Sala Ernest Lluch , era. Planta edifici Bonsuccés 3. Districte Ciutat Vella 

Hora: 10,30h.  

 

Assistents: 

Consellers: 

 M. José Arteaga. Consellera de Govern  Districte de Ciutat Vella. 

Jordi Callejo . Conseller Grup Municipal ERC 

Maria José Chacón . Consellera Grup Municipal JUNTSxCAT 

Patrícia Martínez. Consellera Grup Municipal BCNComu 

Serveis, Equipaments o ponents:  

Genis Bolivar. Casal Comerç 

Dolors Gabelli Casal Trueta 

Rosa Garcia Casal Correu Vell 

M.Rosa Sabanes. Casal Mediterrània 

Judit Pla. Casal Tarradellas  

Lluisa Bachs Suara. SAD 

Alba Aranda Suara. SAD 

Pili Prado Suara. SAD 

Direcció de Serveis a les persones i al territori: 

Pilar Heras Tècnica DSPiT 

Assistents/ Representants de les Entitats del Barri: 

- Pepita Torrebadella. Abrigall dels Avis 

-Carme Bergu . Casal Mediterrània 



 
 

-Carme Nuñez. Casal Mediterrània 

-Carme Sanchez. Casal Tarradellas 

-Antonio Verges. Casal Trueta 

-Mercedes Juan. Casal Trueta 

-Enric Miralles .Casal Trueta 

-Manel Bayona. Casal Trueta 

-Angel Rodríguez. Aula extensió universitària C. Vella 

-Enric Mena CAGG 

-Olga Jornet. Casal Tarradellas 

-Giorgia Piva. Fº Tot Raval 

-Pep Sauret. Casal Tarradellas 

-Luis Monzon. Associació Barceloneta Alerta 

-Cesca Camps . Casal Mediterrània 

-Pepita Bustamante Casal Comerç 

-Teresa Peiró. Casal Comerç 

-Nuria Gracia. Casal Comerç 

-Maria Cruz .Casal Comerç 

-Antonio Mestres Casal Correu Vell 

-M.Reyes Rodríguez. Casal Correu Vell 

-Alfredo Segura. Casal Correu Vell 

-Francisca Lopez . Casal Correu Vell 

-Maria Farell. Casal Mediterrània 

-Piedad Casals. Casal Mediterrania 

 

 

 

 



 
 

Ordre del dia: 

Punt informatiu sobre diferents Projectes GG: 

 . Projecte 25N sobre micro masclismes “Dones sense Veu” presentat Genis Bolivar. 

 . Presentació revista La Xarxa Dones de la Barceloneta, a càrrec M. Rosa Sabanes. 

  

Tema central:  

Servei d´ Àpats en Companyia, a càrrec de Patrici Hernandez del Sector de Drets Socials i Isabel 

Ribas de l´empresa gestora del servei Fundiesplai. 

Torn Obert de Paraules 

 

 

1. Benvinguda a càrrec de la Consellera M. José Arteaga 

2. Informacions sobre Projectes esmentats 

3. Tema del Dia: Àpats en companyia 

 

Resum de preguntes i respostes: 

 

PREGUNTES  del tema dels Apats  RESPOSTES MANDAT 

1.Raccions escasses ( mitja poma, 1 tall de 
peix, ...), els usuaris/es, es queden amb gana 
 

Diuen des l´empresa que en el Plec 
s´especifiquen els gramatges dels aliments.  

2. Llegums i arròs poc cuit, molt dur. 
 

S´ esta intentant de resoldre.  

3.Línia calenta pot ser la causa ?  Des de l´empresa diuen que no...que el 
procés de cocció es el mateix.  

4.Abús de la pastanaga Miraran de variar acompanyament dels plats.  

 

5. Massa patata ( acompanyament de patata 
bullida per la truita de patates) 
 

 

 

6-Més enllà del tema dels menús de dieta cal 
veure el tema del sabor i les coccions 
adequades. 

Creuen que estan molt limitats pel tema de 
les dietes .  
No poden cuina a gust de tothom.  

7- Qualitat del menjar ?   

8-Baixes del servei . Queden places lliures.  No coincideixen els num de l´empresa amb 
els que tenim al Dté sobre el num. De baixes 
del servei. El significatiu es n´hi hagin baixes 
d´un servei tan necessari 



 
 

9-Poca carn i molt cremada. Hamburgueses 
tamany de galeta.  

 

10-Els representants dels usuaris porten fotos 
i ens demanen que volen el menjar més ben 
cuinat i amb més quantitat.  

El Sector i l´empresa es compromet a intentar 
fer millores.  
Dté ens comprometem a fer un seguiment 
intensiu del tema, amb tots els sectors 
implicats i amb els usuaris.  

11-Qui fa les enquestes de satisfacció dels 
usuaris?  

Empresa les fa sobre la opinió dels 
treballadors del menjador.  

  

 

Preguntes del torn obert 

 

Respostes del torn obert 

-Sr. Enric Mena representant del Consell del 
Dté al Consell Assessor de la GG de Bcn, 
agraeix a la Sra. Pepida Torredabella la 
dedicació al Consell Assessor i comenta que 
cal substituir-la, i per tant cal iniciar la recerca 
de candidats .  
La Sra  Torredabella explica els seus motius i 
rebé un fort aplaudiment dels assistents.  

- Agraïm la feina feta a la Sra. Torredabella i 
obrim termini per recollir candidatures.  

-S´ofereix: Sr. Angel Rodríguez de l´Aula 
d´Extensió Universitària de Ciutat Vella i 
també la Sra. Cesca Camps del Casal 
Mediterrània.  

-Pel proper Consell haurem recollit totes les 
candidatures i triarem un candidat. 

-El Sr. Pep Sauret del Casal Correu vell vol que 
fem una reflexió sobre l´envelliment dels 
usuaris dels casals, cal captar a la gent mes 
jove que es jubila. Que podem fer? Com fer 
que els casals siguin atractius i no semblin 
casals?  
 

-acordem que pensarem com treballar aquest 
tema ja que es fonamental.  

 

 

RESUM ACORDS: 

Es farà una seguiment del tema dels Àpats en companyia per tal de veure com 

s´implementen les millores .  

En el proper Consell es triarà la o el representant del Dté que substituirà a la Sra 

Torrebadella com a representant al Consell Assessor de la ciutat de Barcelona. 


