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TEMÀTICA ANY 2019 DEL CONSELL MUNICIPAL D’IMMIGRACIÓ: 

Persones migrades i envelliment 

 

Acordada en C. Permanent de 5 de febrer 2019 i a partir de propostes de Grups de treball del CMIB. 

 

1. Recerca i informe sobre la realitat de la situació de les persones grans 
migrada. A càrrec de Gabriela del Valle Gómez, sociòloga i especialista 
en envelliment.  

 Dades sociodemogràfiques. 

 Recull d’informació i anàlisi de la situació a través d’entrevistes, 
qüestionaris, anàlisi de fonts  

 Propostes 

 

2. Col·laboració amb Departaments municipals i entitats o estaments 
relacionats amb el tema: 

 Consell assessor de la Gent gran  
 Participació en Fòrum preparatori Convenció gent gran, nov. 2018 
 Participació en 5a Convenció Veus de la gent gran: 5 i 6 de març 2019  

 Departaments d’Atenció a la gent gran (IMSS)  

 Departament Promoció de gent gran (Àrea Drets Socials) 

 Dept. Salut 

 OND 

 FATEC, Entitats, entre d’altres 
 

 Diferents reunions de coneixement, anàlisi de la situació, i acords 
de col·laboració (Participació en sessió informativa, Trobada, accions que 

es derivin de les propostes del CMIB, entre d’altres)  

 

3. Sessió informativa / formativa sobre realitat i recursos per a les 
persones grans migrades (Atenció, lleure, participació...). Previsió: 29 
d’octubre 
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4. Convocatòria Premi CMIB.  
 
 

 

5. Trobada Bcn Ciutat diversa. 20 octubre.  Arc de Triomf. 

 Diferents accions reivindicatives, participatives i lúdiques en 
diferents espais de la Trobada.  

 Taula Rodona, audiovisuals, teatre interactiu... Auditori.  
 
 

6. Manifest: «Per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les 
persones migrades a Barcelona» 

 

 

 

 

 


