
  

RESUM CONSELL DE LA GENT GRAN  

 

Data: 08/04/2021 

Lloc: Sala Virtual Zoom 

Hora: 10,30h.  

 

Assistents: 

Consellers: 

 M. Jose Arteaga Conseller a de Govern  Districte de Ciutat Vella. 

Jordi Callejo . Conseller GM ERC 

Maria Chacon . Consellera GM Junts per Catalunya 

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  

Direcio de Serveis a les persones i el territori: 

Pilar Heras Tecnica DSPiT 

Borja Morodo. Coordinador Projectes i Referent de la Mesura de Govern 

Assistents Representants de les Entitats del Barri: 

Carme Bergu . Casal Mediterrània 

-Montserrat Casals. Casal Correu vell 

-Carme Sanchez. Casal Tarradellas 

-Enric Miralles .Casal Trueta 

-Manel Bayona. Casal Trueta 



 
 

-Lourdes i Francesca de Fundació Roure.  

-Maite Roca. Casal Tarradellas 

 -Olga Jornet. Casal Tarradellas 

-Carmen Fuertes. 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 

-Natalia Segarra ASPB  

-Elena Mas. Direcció de promoció GG 

 

 

Ordre del dia: 

1-Benvinguda de la Consellera 

2- Situació actual els casals GG al districte, a càrrec dels Coordinadors dels Casals i els 
usuaris/es dels mateixos.   

3-Presentació de la Estratègia contra la Soledat de l´Ajuntament de Barcelona, a càrrec del 
Regidor Joan Riera 



 
 

4-Actualització de la Mesura de Govern Ciutat vella contra la Covid-19 a càrrec de Borja 
Morodo DSPIT 

5-Torn Obert de paraules 

 
 
 

RESUM D ELES INTERVENICONS 

Situació actual dels casals GG  
 Usuaris agraeixen la tasca realitzada pels 

Coordinadors i els treballadors durant el 
confinament.  

 Es mostren disconformes amb les estrictes 
mesures , i no estan d´acord amb la situació.  
Demanda d´obertura dels Casals i dels espais 
relacionals dels mateixos.  

 La gent gran necessita relacionar-se i estan 
amb molta fatiga tecnològica.  

 No entenen perquè altres equipaments si 
estan oberts.  

 Agraeixen les activitats on line, però molta 
gent no té fàcil accés. Escletxa digital. Cal 
potenciar l´accés al mon digital, per a 
tothom. També cal adaptar els espais dels 
Casals per la digitalització.  

“Adaptació del PAPS a la situació Covid”  Amb els casals mig tancats, s´autoritzen 
visites a domicili per atendre a la GG sola, 
que forma part del projecte, i se´ls posa en 
relació amb altres participats, sempre a 
l´espai públic . “Si tu no pots anar al Casal, el 
Casal ve a casa teva” . S´han fet entregues de 
material per treballar a casa, i s´han 
mantingut un mínim de relacions socials, 
sempre complint les mesures.  

Presentació Estratègia contra la Soledat  Èl regidor presenta la estratègia: es fa  per tal 
de situar el tema de la Solitud no desitjada de 
la GG en el mapa de ciutat, i per dissenyar 
estratègies per tal de tenir una bona situació 
de vida comunitària que permeti viure amb 
una bona salut social i comunitària.  

 Paper fonamental dels equipaments de 
proximitat , entre ells els casals gg , en la 
estructura comunitària dels diferents barris 
de la ciutat.  

 Visió Inter generacional , ja que la solitud, no 
es només un tema de la GG, cal fer projectes 
que posin als ciutadans en relació .  
Concepte de “Solidaritat Inter generacional” 



 
 

com a línia de treball futur, ja que cal 
combatre activament “l´ edatisme”.  

 Exemples de bones pràctiques en línia amb la 
estratègia, serien el Projecte Radars, el 
programa Vincles etc... 

Petit resum sobre el procés fet en el disseny 
de la estratègia.  

Treball amb experts i entitats de la ciutat i 
proposta de posar en valor les bones 
pràctiques realitzades en un Congres 
Internacional sobre la soledat a la Ciutat en el 
2022.  

S´està treballant un Pla de Actuació 
2021/2024 contra la solitud no desitjada  

-Sensibilitzar i generar coneixement 
-Desplegar recursos i serveis de prevenció 
-Reestructurar disseny de la ciutat i crear 
espais comunitaris 
-Adaptar funcionament de l´organització 
municipal per anar introduint una mirada 
contra la soledat.  

  
Presentació de la mesura de Govern Ciutat 
Vella contra la Covid-19.  

Diferents propostes d´actuació davant de la 
Pandemia.  
Es repassen les diferents actuacions en l´eix 
del model social i de cures, que fan referencia 
a GG.  

  

Torn Obert paraules   
 Queixes per els aforaments limitats en les 

actv. Dels Casals. I el tancament dels espais 
relacionals.   

 Queixa i indignació per com es tracta  la GG 
en els bancs i les caixes, i com l´Ajuntament 
no resol temes importants per la mobilitat de 
la GG com endreçar la circulació de patinets i 
bicicletes al districte, ..creuen que a la gent 
gran se´ls margina i mal tracta arreu.  

 Queixa dels veïns i veïnes de la Barceloneta ja 
que el casal Comunitari de la generalitat, es 
obert amb funcionament normalitzat, i el 
Casal tancat. Demanda obertura del Bar del 
Casal.   

 GG agraeix molt la feina feta pel personal de 
tots els Casals del Districte en aquests temps 
de dificultat.  

 

 

RESUM ACORDS: 



 
 

-En quan el Procicat ens autoritzi, i es canviïn les Mesures de restricció, s´obriran de 
nou els Casals de GG al districte, creiem que ja serà cap al mes de Setembre.  

-Mentre tant, es mantindran el Servei d´informació i assessorament , i el servei 
d´atenció digital, en atenció presencial i amb cita prèvia.   

Els cursos de tipus  suport emocional, tallers de  memòria, i activitats físiques a l´aire 
lliure, amb aforament de 5 + 1 monitor.  

 


