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» Nota de Premsa 

30 de setembre de 2012 

 

www.bcn.cat/media 

Barcelona omple la ciutat d’activitats per a gent gran durant aquest 

mes per a celebrar el Dia Internacional de la Gent Gran   

 
» En el marc de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu, s’ha elaborat tot un programa 

d’activitats que  tenen com a objectiu promoure la sensibilització social envers la gent 

gran. 

 

 

L’Ajuntament de Barcelona organitza aquest mes d’octubre un ampli programa d’activitats 

coincidint amb l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions 2012 i 

amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran 2012, l’1 d’octubre. L’objectiu 

és sensibilitzar la societat de la importància de comptar amb una gent gran activa, implicada i 

compromesa amb el seu entorn. L’envelliment actiu s’entén com el procés d’optimitzar 

oportunitats per el nostre benestar físic, social i mental durant la nostra existència, per tal 

d’estendre l’expectativa, la productivitat i la qualitat de vida en l’edat avançada. 

 

Entre les activitats organitzades en el mes d’octubre destaquen la organització d’un cicle gratuït 

de Cinema Intergeneracional. Dijous 4 d’octubre a les 10:30h tindrà lloc la projecció de la 

pel·lícula “El exótico Hotel Marigold” al Cinema Verdi Park, mentre que el dijous 18 d’octubre a 

les 17:00H es podrà veure la pel·lícula “El señor Ibrahim y las flores del Corán” a l’Auditori de la 

Biblioteca Jaume Fuster. 

 

El diumenge 7 d’octubre s’organitza la Caminada Intergeneracional per la muntanya de 

Montjuïc. A banda de practicar una activitat saludable, exempta de fums, els participants 

recorreran espais emblemàtics de la ciutat i gaudiran de fantàstiques vistes panoràmiques.  La 

caminada començarà entre les 9:30H i les 10:00H del matí a la Plaça Marquès de Foronda, 

sobre la Font Màgica de Montjuïc, i oferirà dos recorreguts senyalitzats, llarg (6 km) i curt (3 

km), adaptats a tots els nivells de preparació. 

 

Una altra de les activitats destacades és el debat sobre l’envelliment actiu i persones grans 

amb dependència que organitza el dimarts 9 d’octubre a les 17:00H el Consell Assessor de la 

Gent Gran (CAGG) al Centre Cívic Fort Pienc. Mercè Pérez Salanova, Psicòloga de l’Àrea 

d'Atenció a la Persona de la Diputació de Barcelona i professora de la Universitat Autònoma de 

Barcelona, parlarà dels reptes que planteja les persones grans amb dependència i a 

continuació tindran lloc una sèrie de diàlegs encreuats amb la participació de Pilar Rodríguez, 

directora de l'Àrea Sociosanitària d'ABD ; Mercè Mas, experta i membre del Consell Assessor 

de la Gent Gran i Irene Peña, resident de la Residència Fort Pienc. 

 

Finalment, el programa d’activitats destinades a la gent gran del mes d’octubre també inclou 

una Jornada destinada al reconeixement dels voluntaris dels casals municipals de la gent gran i 

una Jornada sobre hàbits saludables el 30 d’octubre.  

 

Tota l’agenda d’activitats està disponible a www.bcn.cat/envellimentactiu 

http://www.bcn.cat/envellimentactiu
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