
 

  

RESUM CONSELL DE LA GENT GRAN  

 

Data: 7/04/2022 

Lloc: Sala Calidoscopi. Centre Cívic Convent de S. Agustí.  

Hora: 10,30h.  

 

Assistents: 

Consellers: 

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

Andres Perez Conte. Conseller de govern Districte de Ciutat Vella 

Jaume Tomillero. Conseller GM ERC 

Maria Chacon . Consellera GM Junts per Catalunya 

Tahir Raki Khanoum. GM Ciutadans.  

Serveis, Equipaments o ponents:  

Dolors Gabelli Casal Trueta 

Rosa Garcia Casal Correu Vell 

Judit Pla. Casal Tarradellas  

Mercé del Moral. PAPS  

Direcio de Serveis a les persones i el territori: 

Pilar Heras Tecnica DSPiT 

Assistents Representants de les Entitats del Barri: 

Cesca Camps . Casal Mediterrània 

-Merce Juan. Casal Trueta 

-Josefa Bustamante. Casal Comerç 

-Aurora Roig. Casal Comerç 

-Enric Mena. AIPC Raval. 



 

 

-Antonio Perez Casal Tarradelles 

-Luis Monzon. Associació Barceloneta Alerta 

-Nuria Gracia. Casal Comerç 

-Angel Rodriguez. Aula Extensio Universitaria 

 

 

Ordre del dia: 

1-Benvinguda de la Consellera 

2- Situació actual dels Serveis d´Apats en Companyia. A càrrec de Gloria Navarro Latorre, Cap 

del Departament de Gestió de Recursos Socials Basics i Isabel Ribas, representant de l´empresa 

Fundespali.  

3- Situació actual dels casals GG al districte, a càrrec dels Coordinadors dels Casals i  la 

responsable del PAPS i dels mateixos usuaris.  

4-Torn Obert de paraules 

 

1-BENVINGUDA DE LA CONSELLERA:  

La Consellera dona la benvinguda a tothom, comenta que encara ens hem de 

cuidar una mica més. Sembla que ja estem tornant a la normalitat , però cal 

seguir tenint cura per totes i per tots,  

Dona les gràcies a la gent Gran per l´esforç que encara estan fent, i dona les 

gracies a totes les direccions dels Casals per la seva magnífica feina que no ha 

estat gens fàcil.  

 

2-SITUACIO DELS ERVEI D´APATS EN COMPANYIA. 

A càrrec de Gloria Navarro , 

Explica que estan fent ja el plec de condicions i que ja surt el nou concurs, explica com des de 

Serveis Socials s´organitza la prestació del servei d´ àpats en companyia . Gestió al territori es 

fa en 4 espais diferents del Dté, i es fa 365 dies a l´any.  

Mantenim en el Nou Plec el numero de places, els 4 espais, i els 365 dies a l´any.  

Al dté hi ha d´altres entitats que també ofereixen aquest servei i es pretén unificar serveis i 

poder equilibrar l´oferta. En un any volen tenir una foto feta de tot el que hi ha al Districte.  



 

 

El nou model vol insistir en quin tipus d´aliments es donen, de proximitat i el més fresc  i de 

temporada possible.  

El servei durant l´ època Covid ha estat molt dur, s´ha servit en  format pícnic , i per tant s´ha 

perdut la companyia en l’àpat, tot i que s´han servit, que en aquell moment era l´important.  

En el nou plec s´insisteix també en una millora de la dinamització i la companyia, cal emfatitzar 

i donar-li valor a la Companyia.  

Un cop a l´any es farà una enquesta de satisfacció d´usuaris.  

El procés de licitació ja està en marxa, i no saben quina empresa guanyarà el concurs , tot i que 

totes les treballadores i treballadors es subrogaran els contractes. 

Isabel Ribas de l´empresa Fundaesplai dona les gracies al personal dels Casals perquè en temps 

de pandèmia tot ha pogut funcionar gracies a ells.  

Consideren que com a empresa s´han adaptat bé, tant i com s´ha pogut, i tot i que hi ha coses 

a millorar, creuen que han escoltat als usuaris i han anat fent canvis.  

Les Direccions del Casal donen les gràcies a la Isabel Ribas per la feina feta.  

3-SITUACIO DELS CASALS DEL DISTRICTE:  

Les Direccions del Casal comencen l valoració agraint a les persones grans del Districte, tot 

l´esforç que han fet en aquests temps difícils, i ara que ja sembla que ens en sortim, i ja estan 

en marxa tots els tallers, i activitats, i aquest es un dels motius pels quals avui falta gent, hi 

havia activitats i una sortida prevista. Disculpen a la M.R. Sabanes i en Genis Bolivar.  

Han entomat amb força i energia les ganes de presencialitat, sense oblidar la prudència, han 

començat ja les activitats intergeneracionals i els tallers amb d´altres entitats del territori, les 

excursions d´un dia i es reprenen les sortides.  

S´ha tornat al teatre, i a les activitats comunitàries ( escola envelliment actiu , activitats 8M, ...) 

. 

Tot està a ple rendiment i s´ha tornat a l´activitat total.  

Tenim bars oberts amb cura i amb mesura i sempre vetllant per la salut de tothom.  

Les Directores dels Casals recorden que els casals som totes, professionals i usuaris i usuàries i 

entre tots hem mantingut l´esperit dels casals. 

Mercè del moral del PAPS: Cal reconstruir el que el Covid ens ha arrebatat, i cal seguir 

vinculant a les persones grans i soles als equipaments , projectes i activitats que tenim al 

districte. 

Mlta gent gran té por de sortir de casa, i per tant, els hem d´ajudar a que el món arribi a casa 

seva.  

 



 

 

 

Ajudar al benestar emocional, i treballar en clau intergeneracional, perquè això donà imuts en 

positiu i ganes de viure.  

Cal seguir reforçant el tema de les noves tecnologies amb grup per ajudar a la GG.   

 

4-TORN OBERT DE PARAULES:  

1-Sr. Antonio Peres es queixa sobre l´estat dels espais de joc de la Petanca al raval, els usuaris 

estan molt disgustats perquè no es fa un bon manteniment i neteja de l´espai.  

Demanen que volen que el districte es tanqui els espais per a que es puguin mantenir en millor 

condicions.  

2-Aurora Roig, vol compartir que estar a casa fastigueja molt i que durant el confinament les 

trucades i el contacte amb els de fora anat molt bé, per mantenir-te connectat més enllà de la 

família.  

3-El Sr. Angel Rodríguez ens informa que ve de la reunió de Fira Gran, i aquest any es farà del 

19 al 21 octubre a la Farga de l´Hospitalet.  

4-Ens demanen que arreglem el més ràpid possible el sostre de la Sala d´Actes del Casal 

Trueta, ja que està tancada per un tema d´humitats greu, i es un espai ideal per a fer activitats.  

 

Acta realitzada per Pilar Heras.  

Secretaria Consell de Gent Gran del Districte de Ciutat Vella.  

 

Barcelona a 19 d´Abril del 2022.  

 

 

 

 

 


