5a Convenció
Les veus de les
persones grans
Barcelona, una ciutat
per a tota la vida
5 i 6 de març del 2019
Auditori AXA
Av. Diagonal, 547

Consell Assessor
de la Gent Gran

Barcelona, una ciutat
per a tota la vida
La 5a Convenció Les veus de
les persones grans, que tindrà
lloc els dies 5 i 6 de març amb
el lema “Barcelona, una ciutat
per a tota la vida”, és el principal
espai de participació, debat i
reflexió de les persones grans de
la ciutat, organitzat per l’Àrea de
Drets Socials de l’Ajuntament de
Barcelona i promogut pel Consell
Assessor de la Gent Gran.
La Convenció té com a objectiu
principal fer balanç de la feina
feta i formular propostes de futur.
Està oberta a la participació de
totes les persones de 60 anys
i més de la ciutat, així com a
professionals, investigadors/es i
persones expertes en l’àmbit de
l’envelliment.
Aquesta 5a edició ve precedida
per un ampli procés participatiu,
vehiculat a través de tres fòrums
sobre protecció social, cultura
de la cura i diversitat i vida
quotidiana, que ha comptat amb
les aportacions de persones
grans dels consells, entitats i
equipaments dels districtes.

El contingut que vertebra la 5a
Convenció està vinculat a temes
clau com la recuperació dels drets
socials perduts, l’establiment
d’una aliança entre generacions, la
lluita contra la solitud no volguda
i la difusió dels drets i llibertats
de les persones grans, així com
el desplegament del Compromís
per l’amigabilitat de la ciutat, en
el marc de l’Estratègia sobre canvi
demogràfic i envelliment.
En els espais participatius
s’hi treballaran també nous
enfocaments i reptes per un
envelliment amb drets, dignitat
i participació, amb l’objectiu
de generar propostes sobre
com abordar les qüestions
identificades i què poden fer les
persones grans al respecte.

Dimarts,
5 de març

Conducció de l'acte a càrrec de
Clara Sánchez-Castro, periodista.
8.15 h
Acreditacions i lliurament
de documentació
8.45 h
Acte inaugural
Ada Colau, alcaldessa de Barcelona.
Laia Ortiz, tinenta d’alcaldia
de Drets Socials.
Joan Martínez, vicepresident
associatiu del Consell Assessor
de la Gent Gran.
9.20 h
Conferència inaugural
Envelliment, canvi demogràfic
i drets humans
Rosa Kornfeld-Matte, experta
independent de les Nacions Unides sobre
els drets humans de les persones grans.
10.00 h
Taula rodona
Cap a una veritable aliança
entre generacions
Modera: Ricard Fernández Ontiveros,
gerent de l’Àrea de Drets Socials de
l’Ajuntament de Barcelona.
Intervenen: Quim Brugué, catedràtic
de Ciència Política i de l'Administració
i professor de la Universitat de Girona.
Berta Barbet, editora de Politikon
i coautora d’El Muro Invisible.
11.00 h
Pausa cafè

11.30 h
Espais de treball simultani
Espai 1
Enfocaments i reptes de l’envelliment
Coordina: Mercè Pérez Salanova,
doctora en psicologia i directora
científica de la Convenció.
Diàlegs:
11.30 h
Viure a casa, viure com a casa
12.30 h
Cultura i societat digital al llarg
de la vida
Espai 2
Envellir amb drets
Coordina: Núria Fustier, consultora en
política social i administració pública.
Espai 3
Envellir amb dignitat
Coordina: Gabriela del Valle, sociòloga
especialitzada en envelliment,
consultora independent.
Espai 4
Envellir participant
Coordina: Helena Cruz, doctora
en geografia i investigadora de
polítiques públiques.
13.30 h
Fi de la sessió

Dimecres,
6 de març

Conducció de l'acte a càrrec de
Clara Sánchez-Castro, periodista.
8.45 h
Espais de treball simultani
Espai 1
Enfocaments i reptes de l’envelliment
Coordina: Mercè Pérez Salanova,
doctora en psicologia i directora
científica de la Convenció.
Diàlegs:
8.45 h
Mobilitat i seguretat a l’espai públic
9.45 h
Situacions expressives de major
vulnerabilitat
Espai 2
Envellir amb drets
Coordina: Núria Fustier, consultora en
política social i administració pública.
Espai 3
Envellir amb dignitat
Coordina: Gabriela del Valle, sociòloga
especialitzada en envelliment,
consultora independent.
Espai 4
Envellir participant
Coordina: Helena Cruz, doctora
en geografia i investigadora de
polítiques públiques.
11.00 h
Pausa cafè
11.30 h
Compromís de Barcelona
per l’amigabilitat
Presentació i reconeixement
de bones pràctiques.

12.00 h
Taula rodona
El repte de combatre la solitud
no volguda
Modera: Gemma Tarafa Orpinell,
comissionada de salut i de diversitat
funcional de l’Ajuntament de Barcelona.
Intervenen: Regina Martínez,
coordinadora de l’Observatori de la
Soledat d’Amics de la Gent Gran.
Javier Yanguas, doctor en psicologia
biològica i de la salut, director de l’Àrea
de Ciències Socials i del Comportament
de la Secció Europea de l’Associació
Internacional de Geriatria i Gerontologia.
13.00 h
Lectura de conclusions i cloenda
Laia Ortiz, tinenta d'alcaldia
de Drets Socials.
Consell Assessor de la Gent Gran.
13.30 h
Fi de la sessió
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Places limitades degut a
l’aforament dels espais.
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Més informació i inscripcions:
convenciogentgran@bcn.cat
93 301 00 60
barcelona.cat/gentgran
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Tram: L’illa
Metro: Línia 3 Maria Cristina (Les Corts)
Bus: Diverses línies. Parada Diagonal - Doctor Fleming

#Convenciópersonesgrans

