
 
 
 
CONSELL DE GENT GRAN del DISTRICTE DE 
CIUTAT VELLA  
 
DATA: 23.11.2018  
 
A les 10.30h.mati  
 
LLOC:  Sala Ernest LLuch  
 
ASSISTENTS: 
 
24 veins i  veines i representants d´entitats del sector.  
 
3 professionals: 1 Serveis Socials, 1 coordinador Esport3, i 
PAPS. 
 
2 Conselleres de Districte: la de l´equip de govern i la del 
PdeCAT. 
 
La Consellera de l´equip de Govern Ade Boyle presenta 
l´ordre del dia, i dona pas a la primera exposició. 
 
 

1. Mesura de Govern: Estratègia sobre el canvi 
demogràfic i envelliment. Una ciutat per a tots els 
cicles de vida ( 2018-2030). 

 
            A càrrec  de L´Esther Quintana del Departament      
d’atenció social per a la gent gran  
 

 
El perquè de l’estratègia: 
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Enfocament integral i anticipatiu: cal avançar-nos 
als grans canvis demogràfics desenvolupant polítiques 
municipals que tinguin una atenció especial al procés 
d’envelliment i la cura de les persones grans.  

 Evidències per planificar polítiques efectives: 
diagnosi i prospectiva demogràfica. 

 Avançar cap a polítiques transversals: respostes 
col·lectives a problemes complexos. 
 
Envelliment i canvi demogràfic: Per afrontar els 
reptes demogràfics del futur, és necessari 
desenvolupar polítiques i actuacions que acompanyin 
perquè Barcelona sigui una ciutat per a totes les 
edats. Es ressalta que l’any 2030 un de cada tres 
habitants de BCN tindrà 60 anys o més.  
 Les “persones grans” no són un col·lectiu 

homogeni: diferències en l’estat de salut, 
ingressos, estudis, interessos, participació social, 
etc. 

 Aquestes diferències s’expliquen per raó del sexe, 
la classe social, la generació i l’edat, entre 
d’altres. 

 En aquest grup d’edat hi ha perfils més 
vulnerables, com les persones grans soles, 
dependents i/o amb baixos ingressos. 

 Canvi de tendència: arribada a la ciutat de 
persones adultes joves que alenteix el ritme de 
l’envelliment a la ciutat 

 
 S’expliquen  les 10 idees força:  
 
1.-El canvi demogràfic té sobretot nom de dona 
2- La revolució de les qualificacions 
3- Un terç de les persones adultes joves són de 
nacionalitat estrangera 
4- L’alta rotació residencial del col·lectiu jove i adult jove 



5- Les “noves” persones grans 
6- Les trajectòries laborals i les pensions com a factor 
clau per entendre l’evolució del risc de pobresa en la 
vellesa 
7- L’allargament de l’esperança de vida i les necessitats 
de cura de les persones més grans 
8- La permanència en la pròpia llar i en el propi barri com 
a opció preferida 
9- Vulnerabilitats en relació a l’habitatge: dificultats d’accés 
i necessitats d’adaptació 
10- La participació social i comunitària de les persones  
grans: actiu social i sentit vital 
 
 
 El Pla desenvolupa 4 Eixos i 77 Accions. 
 

1. Dret a la ciutat al llarg de la vida ( 26 accions) 
2. Ciutat amigable i convivència ( 13 accions) 
3. Envelliment actiu , aportar i gaudir de la ciutat (21 

accions) 
4. Recerca i planificació, una ciutat amb equitat ( 17 

accions). 
 
Els assistents al consell van estar molt participatius , es van 
qüestionar i reflexionar sobre aspectes del  diagnòstic i 
algunes de les propostes que desenvolupa l’estratègia. 
 

2.- Escoles d’envelliment a Ciutat Vella des d’una 
perspectiva comunitària.  A càrrec Agència Salut 
Pública Barcelona fa la presentació Esther 
Sánchez.  
 
L’Agència explica com a través de Salut els barris es 
fan els diagnòstics i les propostes d’accions a les 
diferents taules de treball, en el cas de Ciutat Vella, les 
taules de gent gran que hi ha a cada barri.  
Es fa un resum general del que pretén les escoles de 
Salut/envelliment actiu. S’explica les particularitats de 



cada Escola de Salut, quan van iniciar-se, qui la 
composa, metodologia i continguts. 
En l’actualitat tots els barris tenen una escola 
d’envelliment saludable, i la tendència es de vincular la 
participació de la gent gran en l’organització 
d’aquestes. 
 
3.Banc del Moviment.  A càrrec IMPD. 
 
El banc del moviment es un servei de l’IMPD que neix 
d’un projecte comunitari. ES basa en donacions per 
part de veïnatge i entitats de material ortopèdic ( 
cadires , llits, grues, caminadors... ) per a la seva 
reutilització per a d’altres veïns. El servei garanteix la 
recollida del material, manteniment del material i 
certificació; cessió d’us temporal del material de suport 
i suport d’un terapeuta per explicar l’ús. Es d’àmbit de 
tota Barcelona. 
A la Barceloneta hi ha un altre projecte similar en 
creixement, amb el que estan en contacte. 
 

 4.Proposta organitzativa Consell de Gent Gran. 
 

Es va  anunciar  que s’ha de crear la regulació del consell 
de gent gran en funció de la nova normativa de participació, 
que es plantejaria de cara l’any vinent . 
I sense més la Consellera dona per acabat el Consell a les 
13h.  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


