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Obres de manteniment i millora externes a districte: 
 
Carrer del Mar: Companyia d’Aigües.   
Fins maig/juny 
 
Passeig Joan de Borbó: Companyia d’Aigües i d’altres. 
Inici primers de setembre 
 
Repintat zona “residents”. 
   
   
 
 

 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri en curs   

Consell de Barri de la Barceloneta 
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REPAVIMENTACIÓ DE PRIMER TRAM DEL PASSEIG JOAN DE BORBÓ 
 
TRAM 1: Dr. Aiguader fins a Pepe Rubianes / set 2018 > febrer 2019 
TRAM 2: Pepe Rubianes fins Plaça del Mar / gener 2019 > març-abril 2019 
 
SESSIÓ INFORMATIVA ESPECÍFICA (II): 
 12 JULIOL 18h al Centre Cívic 

 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri d’inici proper   
 

Consell de Barri de la Barceloneta 
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·        AREA D'ESBARJO PER GOSSOS 

 
En funcionament / tapiat el tubo que podia ocasionar problemes 
Farem participació a hivern 2018 sobre elements / possible ampliació, etc. 
 
 
ZONES ZUC A PARCS 
 
Cal determinar si el Parc Catalana  
esdevé Zona d’Us Compartit 
(és a dir si els gossos poden 
anar “sueltos”) 
 
Decisió: 19 juliol a Consell de Animals, assesors: Espai Gos i Udols 

 
 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri en curs   
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·        REURBANITZACIÓ SOLAR C.BALBOA > NOU JARDÍ, ZONA VERDA   
 

Resultat d’un procés participatiu.  Final: juny 2018 / Inaguració: setembre 
Falta determinar gestió del petit hort comunitari > via patrimoni ciutadà. 
 
 

 
 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri en curs   

Jardí Antònia Vilàs i 
Ferràndiz 
 
(Barcelona, 11 de juliol del 1926 - 
2 d'abril del 2013) 
Va ser una poetessa, cantant, 
lletrista i compositora de 
cançons, especialment 
havaneres, la més coneguda de 
les quals és "Mare, vull ser 
pescador". 
Tota la vida estigué vinculada al 
mariner barri de la Barceloneta. 

 



7 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 juny 2018 

 
·       Retoc Carrils Cotxe i zona DUM a Dr. GINÉ I PARTAGAS - C.CERMEÑO 
 
        Inici: Desembre 2018 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri previstes pel 2018   
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·       CANVI GESPA ARTIFICIAL CAMP DE FUTBOL 
 
        Agost >Octubre 2018   Estiu 2019 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri previstes pel 2019   
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·       Terrasses a peu de carrers  Balboa i Ginebra 
 
         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Obres al barri en estudi (sense data)   
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Punt informatiu / Equipaments 
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Cedida a Projecte Comunitari 
 
Reapertura prevista: proper setembre  
 
En marxa convocatòria de sel·lecció de personal 

         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

GUINGUETA CHARLES DARWIN   
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·       Equipament veïnal als baixos de Joan de Borbó 44 
 
        Cooperativa Segle XX: tancat el projecte funcional després de jornades de     
        participació, l’abril passat 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

ESPAI PÚBLIC / Projectes en redacció  
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72 apartaments turístics legals  
 
Estudi independent a 15 de maig : 184 els Hut’s a Barceloneta anunciat airbnb  

 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

RETORN: ESTAT LLUITA CONTRA HUT’S IL·LEGALS   
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291 procediments oberts a districte 
95 a direcció Serveis Inspecció 
 
 / 20 nous el 2018 
 
 / 3 precintes 
 
S’observa un desplaçament de les 
activitats irregulars cap a les regulades. 
 
Es a dir, cesament d’activitat hut il·legal 
per conversió a lloguer vacacional amb  
contracte legal superior a 31 dies. 
 

 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

RETORN: ESTAT LLUITA CONTRA HUT’S IL·LEGALS   
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Procediment web o 092 x denúnciar molèsties 
 
  

         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

RETORN: ESTAT LLUITA CONTRA HUT’S IL·LEGALS   
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Punt informatiu / Altres actuacions 
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 Sessions informatives i d’acompanyament 
 
 Barceloneta: 28 de juny 18.30h Centre Cívic 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

CERTIFICAT DIGITAL PER ENTITATS  
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 129 denúncies a la Barceloneta 
 
 En total 42 vehicles inmobilitzats i 1185 actuacions 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

CAMPANYA  VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL  
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 Aturarà el servei a l’agost,  
 després es reprendrà amb normalitat. 

 
 
  
 
         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

SERVEI LLANÇADORA HOSPITAL DEL MAR- ESPERANÇA 
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 Procés participatiu sobre la reurbanització de la Via Laietana (voreres) 

 
“debat ciutadà per decidir com executar la pacificació de la Via Laietana 
 ja ha començat, amb un procés de participació que inclou les entitats, el 
veïnat i els comerciants de l’entorn. L’objectiu és definir uns criteris de 
disseny que satisfacin les necessitats de les persones que utilitzen 
diàriament aquesta via i millorar-ne la relació amb els barris veïns” 
 
 Constitució de la Comissió de Seguiment: 12 de juny  
 Obertura del procés a decidim.barcelona: 20 de juny  
 Desenvolupament de les sessions entre juny i octubre de 2018 (dates aproximades): 

 Carretó per fer propostes in situ: 18, 19, 20, 26, 27 de setembre i 20 i 30 d’octubre 
 Recorreguts urbans el 3 i el 6 d’octubre 
 Tallers: 

 Infància, el dia 25 d’octubre i 22 de novembre 
 Suport a la vida quotidiana, el 25 d’octubre 
 Usos de l’espai públic el 8 de novembre 

 
 
  
 
         
 
 
 
 
 
 
       
       
 
 
      

PARTICIPACIÓ D’ÀMBIT DISTRICTE 
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Punt central /  
 

GENT GRAN A LA BARCELONETA 
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•  La Barceloneta és el barri més envellit del districte, amb 2 persones de més de 65 anys per 

cada persona de 0-15 anys. Hi ha 1.710 persones de més de 75 anys. 
 
•  La pressió inmobiliària converteix aquest col·lectiu en especialment vulnerable. 
 
•  Des de Serveis Socials: 

 
 atenen 1.410 persones (>65 anys). 2/3 parts del conjunt d’usuaris del barri.  
 el servei estrella és el de teleassistència (600 persones).  
 actuen en coordinació amb CAP i Hospital del Mar.  
 tramiten tot el relacionat amb la Llei de dependència i les prestacions associades, 

fent els Plans individuals d’Atenció (residència, treballador/a social...) en un plaç 
mitjà d’un any.  

 el Servei d’Atenció Domiciliària atèn 303 usuaris ( neteja llar, p.ex) 
 

 
 
 
  

UN COL·LECTIU EXTENS I VULNERABLE: 2.800 PERSONES 
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• Un centre de Serveis Socials 
• Un CAP de Salut amb /  PADES 
• Una residència i centre de dia de gent gran 
• Un Pla Comunitari 
• Un casal de gent gran 
• Un casal cívic 
• Una biblioteca 
• Un centre cívic 
• Uns bloc d’habitatges amb serveis  
• 30 pisos reservats per gent gran amb problemes de mobilitat de la Barceloneta, en virtut del Programa 

Canvia’t d’Habitatge (actualment, tots ocupats, però quan en vagin quedant de buits, seran, sempre, per 
a veïns de la Barceloneta amb aquest perfil) 

• Atenció domiciliària 
• Un Projecte Acompanyament i Prevenció de la Solitud alGent Gran -Districte de Ciutat Vella 
• Com a entitat privada Caritas 
• Als centres esportius s’ofereixen activitats específiques per a la gent gran del barri.  
• L’Associació Barceloneta Alerta, des de la seva creació, està preocupada prioritàriament per la gent gran. 

Aquest any han posat en marxa el projecte Alerta Llar, en virtut del qual han assumit la compra 
d’electrodomèstics per a persones grans amb recursos baixos.  
 

 
 
 
  

I UN CONJUNT DE SERVEIS AL SEU VOLTANT… 
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 Bon Veïnatge amb la gent gran, projecte 
 
Iniciativa veïnal orientada a disminuir el sentiment de soledat i aïllament de les persones grans del barri, a 
reforçar la seva autonomia personal i la seva xarxa social, i a defensar els seus drets socials.  
 

• Companyia setmanal: Acompanyen setmanalment persones grans que es troben soles i en situació 
d’aïllament. Les acompanyen a passejar, a comprar, o als casals de gent gran del barri per facilitar 
que puguin participar a les activitats i tallers. 

• Acompanyaments puntuals: Acompanyen puntualment una persona gran amb dificultat de 
mobilitat per anar al metge o fer alguna gestió. 

• Sortides amb grup: De tant en tant es fan sortides grupals per tal de promoure espais comuns 
entre els col·laboradors i les persones grans. 

• Projecte prèstec de pròtesi 
• Reparacions:  Fan petites reparacions a domicili (fontaneria, electricitat, etc.) en els casos de 

persones grans que no poden assumir el cost d’un professional. (Des de fa un temps, no comptem 
amb cap voluntari que pugui assumir aquest tipus de tasques)  

 
Per fer possible el projecte es compta amb la col·laboració del CAP i del Centre de Serveis Socials del barri, 
que ofereixen formació per poder desenvolupar millor la tasca dels col·laboradors. 
 
 
 
 
  

ACTUACIONS DES DE PLA COMUNITARI 
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Escola de Salut 
 
És un espai educatiu que promou l’autonomia personal i l’adquisició d’hàbits saludables a partir de la 
prevenció, el coneixement i la participació ciutadana conjuntament amb el CAP de la Barceloneta. 
 
L’Escola funciona de gener a juny i les classes són els dimecres de 16:00 a 17:30 al Casal Cívic de la 
Barceloneta (c. Baluard 28). 
 
Existeixen dos cursos: 
 
• Primer curs: per a totes aquelles persones que vénen per primera vegada a l’Escola. 
 
• Segon curs: per a les persones que ja han fet el primer curs i que volen aprofundir en nous coneixements. 
 
L’Escola de Salut s’organitza, principalment, des del CAP de la Barceloneta.  
 
Existeix, però, un grup motor format per professionals i alumnes de l’Escola, que es reuneix tres o quatre 
vegades l’any. Aquest grup prepara la inauguració i la cloenda de l’Escola i en fa el seguiment durant l’any.  
 
 
 
 
  

ACTUACIONS COMUNITÀRIES 
 

http://placomunitaribarceloneta.org/sub-page-11/grup-motor-de-lescola-de-salut/
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En l’àmbit de la gent gran, coexisteixen diversos espais de participació i coordinació. Per una banda, hi ha 
la Comissió de Gent Gran de la Taula de Bon Veïnatge que impulsa iniciatives veïnals vinculades amb la 
millora de les condicions de vida de la gent gran al barri i la defensa dels seus drets. Per altra banda, hi ha 
el grup de col·laboradors del projecte Bon Veïnatge amb la Gent Gran que s’encarrega de portar a terme 
algunes d’aquestes iniciatives o actuacions. I, finalment, existeix un espai de coordinació entre els 
professionals que treballen amb gent gran al barri, que és la Taula Tècnica de Gent Gran. 
A nivell de districte> Consell de gent Gran del Districte de Ciutat Vella 
 
Taula tècnica de gent gran 
 
És un espai on compartir els professionals que treballen amb gent gran  al barri, les informacions relatives als 
serveis i als projectes comunitaris, i altres activitats i recursos que hi ha per a la gent gran. diferents 
iniciatives impulsades tant a nivell veïnal com en el marc del projecte de Bon Veïnatge amb la Gent Gran. 
 
CAP Barceloneta, Càritas, Casal Cívic Gent Gran Barceloneta, Casal Gent Gran Mediterrània, Centre de 
Serveis Socials de la Barceloneta, Clínica Barceloneta-PADES Ciutat Vella, Habitatges amb Serveis 
Barceloneta, Programa Acompanyament Gent Gran Vulnerable Projecte Acompanyament i Prevenció de la 
Solitud en al Gent Gran -Districte de Ciutat Vella, Referent Gent Gran-Districte de Ciutat Vella, Residència 
Bertrán i Oriola, Servei Atenció Domiciliària Barceloneta, Tècnica de Barri de la Barceloneta 
 
 
 
 
 
 
  

PARTICIPACIÓ COMUNITÀRIA 
 

http://placomunitaribarceloneta.org/sub-page-11/taula-de-bon-veinatge/
http://placomunitaribarceloneta.org/sub-page-11/bon-veinatge-amb-la-gent-gran-2/
http://placomunitaribarceloneta.org/sub-page-11/taula-tecnica-de-gent-gran/
http://placomunitaribarceloneta.org/sub-page-11/taula-tecnica-de-gent-gran/
http://placomunitaribarceloneta.org/sub-page-11/taula-tecnica-de-gent-gran/
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Bon Veí, Bon Profit, projecte 
 
Projecte impulsat per una xarxa de veïns, entitats, empreses i comerços que col·laboren per donar resposta a 
les necessitats alimentàries de moltes famílies del barri que es troben en una situació econòmicament 
precària.  
 
Accions:  
 
• Jornades de recollida d’aliments per a famílies, al carrer o als equipaments i entitats del barri.  
• Coordinació de la xarxa d’empreses i comerços col·laboradors, per gestionar les seves aportacions 

d’aliments per al projecte.  
• Coordinació entre els diferents agents que intervenen en l’entrega dels aliments a les famílies, per fer 

més eficaç el servei. 
 
 
 
 
  

ACTUACIONS DES DE PLA COMUNITARI 
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• A Ciutat Vella hi ha 236 habitatges destinats a Gent Gran.  
 
• 81 d’ells a la Barceloneta (carrer Pinzón/Balboa) 
 
• 30 pisos reservats per gent gran amb problemes de mobilitat de la Barceloneta, en virtut del 

Programa Canvia’t d’Habitatge 
 
• Si parem atenció a la demanda, hi ha 82 persones del barri en llista d’espera (inscrites al 

RSHPOB) per habitatges adaptats per gent gran. 
 
• Criteris Adjudicació Promoció Joan de Borbó 44 
 

 
 
 
 
  

ACTUACIONS DES D’AREA D’HABITATGE 
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ENVELLIMENT ACTIU 
 
Soc_blogger 
El programa té com a objectiu principal reduir l’escletxa digital i capacitar les persones grans de 
Barcelona en periodisme i xarxes socials perquè participin de manera activa al web municipal 
de la Gent Gran i a la pàgina oficial de Facebook del programa. 
 
Horts Urbans 
Des de l’any 1997, a Barcelona és possible accedir a un hortet durant cinc anys. L’Ajuntament 
posa a disposició dels barcelonins i barcelonines de més de 65 anys més de dues-
centes parcel·les d’hort distribuïdes per tota la ciutat.  
 
Cuida't (Agència de Salut Pública de Barcelona)  
Fer-se gran no vol dir emmalaltir. És un procés d’adaptació a una nova situació física i 
psicològica que requereix mantenir uns estils de vida saludables adaptats a aquesta nova etapa 
de la vida, tenint molt en compte que petits canvis mantinguts de l’estil de vida tenen grans 
efectes sobre la salut.   
Exemples: Programa "Activa’t als parcs“ /   Caminades Barnatresc 
 

ACTUACIONS DES D’AREA DE GENT GRAN 
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Viatges per a la gent gran 2018-2019 
 
L’Ajuntament de Barcelona, mitjançant l’Àrea de Drets Socials, subvenciona 2.000 places dels 
viatges organitzats per l’Imserso a les persones grans amb Targeta Rosa Gratuïta. Aquests 
viatges estan condicionats a la realització del Programa de Turisme de l’Imserso.  
 
 
Targeta Rosa 
 
La Targeta Rosa és un servei de caràcter social impulsat per l’Ajuntament de Barcelona a l’abast 
de totes les persones més grans de 60 anys o amb una discapacitat igual o superior al 33% 
acreditada i amb pocs recursos econòmics. 
És una prestació social que facilita tota una sèrie de descomptes i avantatges en un gran 
nombre d’establiments i entitats —tant de Barcelona com de l’àrea metropolitana—, en l’ús 
dels transports públics a la ciutat i en molts serveis i productes d’interès: la cultura i el lleure 
(teatres, cinemes, museus, llibreries, etcètera), la salut (odontologia, fisioteràpia, òptica, 
etcètera), la bellesa (perruqueria i estètica) i els esports (centres esportius públics i privats)... 
 
 
 
 
 
 
 
  

ACTUACIONS DES D’AREA DE GENT GRAN 
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FORMACIÓ 
  
Aules de formació permanent 
 
Afopa (Agrupació d’Aules de Formació Permanent per a la Gent Gran) és una agrupació d’aules 
dedicades a la formació permanent de la gent gran que concentra els seus esforços a 
sensibilitzar els ciutadans de la necessitat de seguir una formació per al desenvolupament 
personal, cultural i social de les persones. 
  
Aules informàtiques 
 
Els casals i espais de gent gran municipals disposen d’aules informàtiques amb una programació 
específicament adreçada a les persones grans. L’oferta consisteix en cursos trimestrals gratuïts: 
Aules informàtiques per districtes: a Ciutat Vella 
·     Casal de Gent Gran Pati Llimona                    
·     EspaiCaixa Tantarantana-Barri Ribera                 
  
 
 
 
 
 

   
                  
                 

           
            

             
              

                
                

       
  

    
               

             
             

               
         

                 
             

            
 
                 

           
 

   
           

  
  

         
            
          
            

 
  
  

  
                 

          
             

       
  

  
 

  
  

           
       

       
     

              
            

 
  

  
  

            
    

         
 

  
  

  
         
       
      
        
       
       
        
        

  
  

 
  

    
              

              
               

              
 

              
                 

                   
             
               

                
     

  
  

   
              

           
               

        
  

    
                 

              
              

      
                

                  
    

            
               

        
        

  
   
                 

                
              
        

               
           

                  
        

  
  

                
                 

     
                 
               

               
                 

      
  

   
              

                  
         

  
  

           
              
               

              
                  

                
        

  
  
     

                  
               
 

    
             
         
               

      
       
         
              

           
  

           
           

                
                 

           
     

                    
           

        
  

           
              

        
                 

               
             
  

  
   

               
                

   
  

   
               

                  
                

               
             

 
               

           
               

             
             

 
 

 
 
 
  

ACTUACIONS DES D’AREA DE GENT GRAN 
 

https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=dyE9D1bAPx_2rCzEsnILhsCI-HhjYJ2p9_cRUM-_wRFVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9jYXNhbC1kZS1nZW50LWdyYW4tcGF0aS1sbGltb25hXzkyMDg2MDExMDU5Lmh0bWw.
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=vtjGdaxXK740ZJiEHv_N2lgvjGbEqvRQqQ08Mg4jL8ZVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9lc3BhaWNhaXhhLXRhbnRhcmFudGFuYS1iYXJyaS1yaWJlcmFfOTIwODYwMTEwODAuaHRtbA..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=vtjGdaxXK740ZJiEHv_N2lgvjGbEqvRQqQ08Mg4jL8ZVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9lc3BhaWNhaXhhLXRhbnRhcmFudGFuYS1iYXJyaS1yaWJlcmFfOTIwODYwMTEwODAuaHRtbA..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=vtjGdaxXK740ZJiEHv_N2lgvjGbEqvRQqQ08Mg4jL8ZVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9lc3BhaWNhaXhhLXRhbnRhcmFudGFuYS1iYXJyaS1yaWJlcmFfOTIwODYwMTEwODAuaHRtbA..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=vtjGdaxXK740ZJiEHv_N2lgvjGbEqvRQqQ08Mg4jL8ZVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9lc3BhaWNhaXhhLXRhbnRhcmFudGFuYS1iYXJyaS1yaWJlcmFfOTIwODYwMTEwODAuaHRtbA..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=vtjGdaxXK740ZJiEHv_N2lgvjGbEqvRQqQ08Mg4jL8ZVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9lc3BhaWNhaXhhLXRhbnRhcmFudGFuYS1iYXJyaS1yaWJlcmFfOTIwODYwMTEwODAuaHRtbA..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=vtjGdaxXK740ZJiEHv_N2lgvjGbEqvRQqQ08Mg4jL8ZVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vZ3VpYS5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2VzL2RldGFsbC9lc3BhaWNhaXhhLXRhbnRhcmFudGFuYS1iYXJyaS1yaWJlcmFfOTIwODYwMTEwODAuaHRtbA..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=Vj4e_gS-RqVanrrX6tJvc662R0DqEp3YFua_-0-nEmFVFtnfaNfVCAFodHRwOi8vd3d3LmZhdGVjLmNhdC8.
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=3LGl2htaLQJzHXlXFZ2mcaxyYou0oCvOtpM1WWwR9RxsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWZvcm1hdGl2ZXM.
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=3LGl2htaLQJzHXlXFZ2mcaxyYou0oCvOtpM1WWwR9RxsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWZvcm1hdGl2ZXM.
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=3LGl2htaLQJzHXlXFZ2mcaxyYou0oCvOtpM1WWwR9RxsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWZvcm1hdGl2ZXM.
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=emHPQ-BUO0MnU3fHtMdSfSXfP_UZ_q-cjCFdXwmQ6SVsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWN1bHR1cmFscw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=emHPQ-BUO0MnU3fHtMdSfSXfP_UZ_q-cjCFdXwmQ6SVsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWN1bHR1cmFscw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=emHPQ-BUO0MnU3fHtMdSfSXfP_UZ_q-cjCFdXwmQ6SVsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWN1bHR1cmFscw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=wD_TQdIdaoN7bQMka8oxA2kSWUn4YIVv-hxcjsHh5zpsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWF1ZGlvdmlzdWFscw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=wD_TQdIdaoN7bQMka8oxA2kSWUn4YIVv-hxcjsHh5zpsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWF1ZGlvdmlzdWFscw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=wD_TQdIdaoN7bQMka8oxA2kSWUn4YIVv-hxcjsHh5zpsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWF1ZGlvdmlzdWFscw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=a3PowEBBZfAf4mmiusRlOFp758JXBhuW-h3VnrXMoQBsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWluZm9ybWF0aXZlcw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=a3PowEBBZfAf4mmiusRlOFp758JXBhuW-h3VnrXMoQBsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWluZm9ybWF0aXZlcw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=a3PowEBBZfAf4mmiusRlOFp758JXBhuW-h3VnrXMoQBsPdnfaNfVCAFodHRwOi8vYWp1bnRhbWVudC5iYXJjZWxvbmEuY2F0L2dlbnRncmFuL2NhL2NhbmFsL2VpbmVzLWluZm9ybWF0aXZlcw..
https://correu.bcn.cat/owa/redir.aspx?REF=g3ydUiGLmsRyPudv_D15-Rck9EJXiLxsPP_TXUxmHUF7ZNnfaNfVCAFodHRwOi8vd3d3LmJjbi5jYXQvYmFyY2Vsb25haW5jbHVzaXZh


32 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 juny 2018 

 
 
FORMACIÓ 
  
Universitat de l'experiència 
 
La Universitat de l’Experiència ofereix l’oportunitat de ser estudiants universitaris, per primer 
cop o novament, seguint uns programes formatius adaptats, però amb total rigor acadèmic, 
impartits pel mateix professorat de la Universitat, i no hi ha exàmens ni avaluacions. 
El pla d’estudis dels programes s’estructura en un o dos anys acadèmics, els quals es divideixen 
en dos semestres: de setembre a gener i de febrer a juny. Segons els ensenyaments, cal 
dedicar-hi entre quatre i vuit hores setmanals. 
  
Cursos de jubilació activa 
 
Aquests cursos ofereixen orientació i assessorament sobre diferents aspectes de la jubilació, 
tant aspectes pràctics com de desenvolupament personal. 
L’objectiu del curs és donar eines per tenir una vida activa i satisfactòria després de la jubilació, 
amb informació sobre hàbits saludables, temps lliure, gestió econòmica, voluntariat, etcètera. 
  
  
  
   

ACTUACIONS DES D’AREA DE GENT GRAN 
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Programes 
  
Programa Viure i Conviure 
El programa consisteix a proporcionar allotjament a joves estudiants en el domicili de persones 
grans en situació de soledat o que tinguin necessitat de companyia.   
  
Programa Respir Plus 
És un programa d’ajuts econòmics per facilitar que les persones grans amb dependència puguin 
estar temporalment en un centre residencial privat per a gent  
  
Xarxa de famílies cuidadores 
Aquesta xarxa d’entitats pretén enfortir la capacitat d’organització de la ciutat en 
l’acompanyament i el suport a les famílies i cuidadors no professionals que atenen les persones 
que pateixen malalties vinculades a la pèrdua d’autonomia. 
  
Projecte Radars 
A Barceloneta> Pla Comunitari 
 

 
 
 
 
  

ACTUACIONS DES D’AREA DE GENT GRAN 
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Serveis 
 
Servei Àpats en Companyia 
És un servei diürn d'assistència a les activitats de la vida diària de persones grans en situació de 
fragilitat, orientat a potenciar un envelliment actiu i saludable, i que vol cobrir dues necessitats 
bàsiques: 
-Facilitar una alimentació adequada. 
-Facilitar un espai relacional de vincles d'amistat i de connexió amb la comunitat. 
A Ciutat Vella> Casals Gòtic i Casc Antic 
  
Servei d'ajuda a domicili: atenció personal i neteja de la llar 
El servei d’ajuda a domicili comprèn dos tipus de servei: 
• L’atenció personal, que es dirigeix fonamentalment a la cura de la persona o persones ateses 

en el domicili i el suport a l’entorn cuidador. Inclou tasques de recolzament en la i la 
medicació, mobilització de la persona. També pot incloure tasques d’acompanyament, 
d’ajuda en l’adquisició d’hàbits i altres complementàries. 

• La neteja de la llar, que és un servei de suport a la neteja ordinària de l’habitatge i al seu 
manteniment en condicions acceptables d’higiene i salubritat.  
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Serveis 
 
Sistema d'Alertes per a la localització de persones amb deteriorament cognitiu 
El LOPE (Localitzador Personal) és un dispositiu que permet la localització remota permanent de 
persones amb deteriorament cognitiu lleu o moderat (sobrevingut). 
  
Àpats a domicili 
El servei consisteix en el lliurament al domicili de la persona beneficiària, d'àpats equilibrats i 
saludables en adequades condicions de qualitat i higiene, a fi de garantir la cobertura de les 
seves necessitats nutricionals. 
  
Servei de Teleassistència 
Té per finalitat ajudar les persones grans o amb discapacitat perquè puguin continuar vivint al 
seu domicili sense sentir-se aïllades i en les millors condicions possibles. 
A més d'actuar en casos d'emergència, el servei també actua de forma preventiva mantenint un 
contacte continuat amb la persona usuària i acollint demandes de soledat, aïllament i/o 
inseguretat que poden patir persones grans, amb dependència i/o discapacitat que viuen soles. 
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CASAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA 
  
El Casal Municipal de Gent Gran Mediterrània és un servei públic per cobrir les necessitats 
bàsiques de relació, afecte i de sentit de pertinença de la Gent Gran de la Barceloneta.  
Un espai on es fomenta les les relacions personals, Atendre, informar i acollir les persones 
grans. 
Oferir serveis i activitats socioculturals, lúdiques i de promoció d’envelliment i de formació 
permanent. 
Fomentar l’autonomia de les persones grans. 
Promoure activitats que incrementin el benestar social de les persones grans. 
Gestionar els espais relacionals dels casals i les activitats que en aquests es desenvolupin. 
Potenciar l’intercanvi amb altres col·lectius i franges d’edats. 
Fomentar la participació als consells de participació. Crear grups de debat i intercanvi 
d’informació i escollir representants d’aquests grups per als diferents consells de participació. 
 
 

ACTUACIONS DES D’EQUIPAMENTS 
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CASAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA 
  
Objectius específics del Casal Mediterrània 
Treballar segons el  pla de millora dels Casals i Consolidar i potenciar  les Comissions gestores. 
Donar suport a la comissió gestora i a les comissions d’activitats. 
Fomentar al màxim la participació, l’autonomia funcionament i el treball en equip de les 
comissió. 
Consolidar les activitats de participació conjunta de les  diferents comissions. Promoure 
trobades conjuntes de persones voluntàries i de les diferents comissions per enfortir el 
sentiment d’unitat 
Potenciar les activitats intergeneracionals amb els equipaments del Barri ( Centre Cívic 
Barceloneta, Casal Infantil Barceloneta, Centre Obert Glamparetes, Biblioteca Barceloneta- La 
Fraternitat). Donar continuïtat, potenciar i reforçar la vinculació de les comissions d’activitats 
del casal a les propostes d’activitats i projectes amb la comunitat. 
Treballar en xarxa amb les diferents entitats del barri. Participar activament a la Taula de Gent 
Gran de la Barceloneta. 
Liderar el projecte de Memòria històrica de la Barceloneta que es duu a terme del Casal.  
 
 
 
 
 
    

              
               

             
              

              
  

     
        
    
      

    
     

               
                

     
               

          
     
           
 

             
     

              
 

              
        

              
  

             
   

  
      

    
               
                   
              

 
              

               
        
    
              

              
             

               
              

                 
               

         
                   

                
               

        
                   

              
              

              
                    

               
                

             
                
      

                 
               

  
       
        
        

                
        

           
      
            

 
 

 
 
 
  

ACTUACIONS DES D’EQUIPAMENTS 
 



38 

Consell de Barri de la Barceloneta 
27 juny 2018 

 
 
CASAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA 
  
Serveis de dinamització 
Aquests serveis tenen per finalitat oferir activitats socio- culturals, lúdiques i de promoció d’un 
envelliment saludable, així com de formació permanent a cada casal, per tal de fomentar la 
plena autonomia funcional de les persones grans i la promoció d’activitats que permeti 
incrementar el seu benestar social. Seran activitats coordinades amb altres casals i amb altres 
serveis de territori, amb l’objectiu d’incrementar i no fer duplicitats en les diferents actuacions 
programades.  
 
 Tallers amb monitor professional 
 
1.  Foment d’hàbits saludables i benestar social. 
2.  Formació permanent. 
3.  Lúdiques i de lleure. 
 
Tallers amb voluntaris.  
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CASAL DE GENT GRAN MEDITERRÀNIA 
  
Activitats al Casal Mediterrània 
 
El CMGG Mediterrània fomentarà la participació a totes les festes de calendari que es celebren 
a la Barceloneta, la Festa Major, la rua de carnestoltes, l’enterrament de la sardina, actes de 
Nadal i Setmana Santa.  
 
PROJECTE DE MEMÒRIA HISTÒRICA 
 
2015-16 - BARCELONETA: ANYS DE GUERRA  1936 – 1939 
2016-17 -  Els feliços anys 20 . Ai, Marina, de l'envelat al paral·lel 
2017 – 2018 - Radio, les nostres sintonies.  
Any 2018  - Les nostres sintonies.  
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