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Barcelona promourà l’envelliment actiu i la solidaritat 

entre generacions 
 

» La ciutat celebrarà diversos actes i activitats en motiu de l’Any Europeu de 

l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions des de tots els àmbits del 

consistori i a tots els districtes. 

 

» Es difondran bones pràctiques d’envelliment actiu, se sensibilitzarà sobre la 

importància de la prevenció  i es posarà en valor les persones grans en la seva 

contribució en el benestar de la societat. 

 

» Diumenge, 29, és el Dia Internacional de la Solidaritat entre Generacions. 

 

L’Ajuntament de Barcelona s’ha adherit a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat 

entre Generacions. Amb aquest motiu, ha elaborat un extens programa d’accions on s’hi ha 

implicat totes les àrees de l’Ajuntament de Barcelona, districtes i més d’un centenar d’entitats 

ciutadanes amb la voluntat que aquesta celebració sigui l’inici d’un canvi de visió d’actitud per 

sensibilitzar la societat dels beneficis de la prevenció i la importància de tenir un envelliment 

actiu, així com visualitzar la gent gran activa, implicada i compromesa amb el seu entorn i amb 

les altres generacions. 

 

Amb l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la celebració de l’any Europeu de l’Envelliment 

Actiu i de la Solidaritat entre Generacions, es proposa identificar i difondre bones pràctiques i, 

sobretot, fomentar polítiques de promoció de l'envelliment actiu i de solidaritat entre 

generacions, en col·laboració amb els diferents agents socials i de la societat civil.  

 

La iniciativa s’ha presentat avui al ple del Consell Municipal de l’Ajuntament de Barcelona en 

ocasió de la celebració, el proper diumenge 29, del Dia Internacional de la Solidaritat entre 

Generacions. 

 

La comissionada de Gent Gran, Assumpció Roset, assegura que “aquesta celebració ens 

permet fer un canvi en la consideració de la gent gran no tant com a receptora d’atenció i 

recursos socials, que també, sinó com a agent participatiu, que pot aportar la seva experiència 

a tots els àmbits de la societat civil”. 

 

L’objectiu és arribar a tots els ciutadans de Barcelona, des dels més petits als més grans, així 

com al conjunt d’entitats, institucions i organitzacions professionals, comptant amb les 

aportacions dels diferents districtes de la ciutat, per tal de:  

 

» Sensibilitzar al conjunt de la ciutadania, sobre la importància de la prevenció i l’adquisició de 

pautes que ajudin a envellir amb qualitat de vida.  
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» Promocionar la salut, a través de la pràctica de bons hàbits. 

 

» Difondre i valorar les bones pràctiques d’envelliment actiu desenvolupades ja a Barcelona, i 

impulsar els estils de vida que ajudin a envellir amb qualitat de vida i que contribueixin a 

avançar en aquest objectiu compartit.  

 

» Reconèixer i posar en valor les persones grans per la seva contribució en el benestar de la 

comunitat, en l’entorn familiar i en el conjunt de la societat barcelonina.  

 

» Promoure i impulsar la necessària solidaritat entre generacions per afavorir la cohesió social.  

 

» Crear marcs de compromís i coresponsabilitat amb el teixit social de la ciutat  

 

L’aposta de l’ajuntament en aquest àmbit neix amb la voluntat de ser l’eix vertebrador de 

l’actuació de totes les àrees municipals implicades, conscients que només des de la proximitat 

de l’àmbit local i dels barris podrem donar resposta a les noves exigències que ens planteja el 

canvi d’època que travessem i els reptes de la diversitat del creixent col·lectiu de gent gran. 

 

Accions des de tots els àmbits 

 

Durant els propers mesos i en el marc de l’Any de l’Envelliment Actiu, l’Ajuntament de 

Barcelona té previst dur a terme accions i activitats des de tots els àmbits. Els districtes també 

tenen previst fer més de 150 activitats durant aquest any, des de passejades, tallers 

interculturals o activitats intergeneracionals. 

 

El Consell Assessor de la Gent Gran també s’ha implicat amb els objectius de l’Any Europeu i 

ha programat diferents activitats, com taules rodones, debats i cicles de cinefòrums sobre les 

relacions i la solidaritat entre generacions. 

 

D’altra banda, també s’ha treballat amb associacions de Barcelona perquè s’afegeixin a 

aquesta celebració, a la qual, fins ara, ja s’hi han adherit un centenar, que ja estan programant 

iniciatives a l’entorn d’aquesta temàtica.  

 


