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Si no pots veure aquest missatge correctament, si us plau fes clic aquí.

AQUEST MES DESTAQUEM

Inici de la 6a Convenció Les Veus de les Persones
Grans

El 21 de setembre iniciem la 6a Convenció Les Veus de les Persones Grans amb una
jornada a la Lleialtat Santsenca del barri de Sants.

El Dr. Javier Yanguas i la Dra. Mercè Pérez Salanova mantindran un diàleg sobre envellir
a la ciutat del segle XXI i posteriorment hi haurà espais de treball per a les persones

participants.
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SABIES QUE...

Dia Internacional de les Persones Grans

El 14 de desembre de 1990, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar l'1
d'octubre com a Dia Internacional de les Persones Grans.

Enguany el lema és "la resiliència i la contribució de les dones grans" i té per objectiu
destacar la resiliència de les dones grans davant les desigualtats ambientals, socials,

econòmiques i al llarg de la vida.

Continuar llegint

LES NOTÍCIES

Accions de la 6a Convenció Les Veus
de les persones grans

La 6a Convenció Les veus de les persones
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grans té per lema "Participem per garantir drets"
i es desenvoluparà amb gran diversitat d'actes
des de la jornada del 21 de setembre fins el 21
de març amb una jornada de cloenda a l'Auditori
AXA.

Us en seguirem informant!

Programa Web

Grup 6a Convenció

El Consell va constituir al juliol el grup de treball
de la 6a Convenció, que fa el seguiment de totes
les actuacions i activitats lligades a la convenció.

El grup es va reunir al juliol i a principis de
setembre per preparar la jornada inicial del
proper 21 de setembre.

Informe 2021 de l'Observatori de les
Discriminacions a Barcelona

El passat mes de juliol es va presentar la quarta
edició de l'Informe de l'Observatori de les
Discriminacions a Barcelona. 

El Consell col·labora amb l'Oficina per la No
Discriminació i el Centre de Recursos en Drets
Humans per garantir la no discriminació de les
persones grans. Ha participat en l'elaboració de
la part sobre edatisme de l'informe d'enguany,
juntament amb el Consell de la Joventut de
Barcelona.

Informe Resum executiu
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Dia Mundial contra l'Alzheimer

El 21 de setembre és el Dia Mundial contra
l'Alzheimer. L'Associació de Familiars amb
Malalts d'Alzheimer de Barcelona organitza
moltes activitats commemoratives, de
reconeixement als familiars i voluntaris i de
sensibilització sobre la malaltia.

Programa d'activitats Vídeo

Noves promocions d'habitatges amb
serveis

El Consell fa el seguiment dels habitatges amb
serveis de Barcelona.

Actualment hi ha 6 noves promocions en
diferents fases de construcció. Aquest hivern
s'entregaran les claus de les més avançades.

Notícia

LES NOTÍCIES DELS DISTRICTES

Activitats del Dia Internacional de les
Persones Grans

Amb motiu del Dia Internacional de les Persones
Grans, des dels districtes organitzen moltes
activitats lúdiques i culturals i també actes
específics als casals i espais de persones grans.

https://www.afab-bcn.org/actualitat/posts/programa-dactivitats-del-dia-mundial-de-lalzheimer/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=022%209%2F21_link_noticies_4_N%C3%BAmero%201
https://www.afab-bcn.org/actualitat/posts/video-dia-mundial-de-lalzheimer-2021/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=022%209%2F21_link_noticies_4_N%C3%BAmero%201
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/noticia/lhabitatge-social-per-a-gent-gran-sincrementara-un-33-el-gener-del-2024-2_1202737?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=022%209%2F21_link_noticies_5_N%C3%BAmero%201


Al jubilar-me vaig pensar que, com a persona gran, volia seguir treballant pels drets i el
benestar del grup de ciutadans al que entrava a formar part. Al veure el CAGG com el
millor vehicle perquè les persones grans siguin escoltades i consultades vaig demanar
poder-hi ser membre a títol individual i em van acceptar.

He participat en diferents grups de treball i he estat la veu d’aquests grups en els
Plenaris. Soc membre de la Comissió Permanent. He participat activament tant en la

Sant Andreu Gràcia

LA VEU DEL CAGG

Entrevista a Mercè Mas, membre a títol individual

https://media-edg.barcelona.cat/wp-content/uploads/2022/09/19134343/fulleto%CC%81_07.pdf
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preparació com en el desenvolupament de les cinc convencions celebrades i en el
seguiment de les seves conclusions.

Pots consultar les anteriors edicions del
butlletí des de la pàgina web del
CAGG. El número 0 el vam dedicar als
30 anys del Consell. + Info

El 9 i 10 de novembre l'Ajuntament de
Barcelona organitza les Jornades
Internacionals sobre la Soledat.+ Info

Arriba la Targeta Cuidadora, una eina
per a persones que cuiden. + Info

La 23ena edició de FiraGran es farà els
dies 19, 20 i 21 d'octubre.+ Info

Continuar llegint

BREUS

D’acord a la normativa vigent de protecció de dades us informem que les vostres dades personals seran
tractades per l’Ajuntament de Barcelona amb la finalitat de Gestionar la tramesa d'informació regular sobre

l'activitat municipal, legitimada d’acord amb el vostre consentiment, de la que podeu trobar tota la informació a
l’enllaç: tractament 0162 – Gestió d’informació regular sobre l’activitat municipal. 

 
Tret d’obligació legal, les vostres dades no seran cedides a tercers i seran eliminades un cop complertes les

obligacions legals derivades de la gestió sol•licitada. Teniu dret a accedir, rectificar i suprimir les vostres dades,
així com altres drets establerts per la normativa de protecció de dades. 

 
Podeu consultar informació addicional sobre aquest tractament i protecció de dades a:

http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades 
 

Aquest servei és part del Butlletí de Barcelona de l’Ajuntament de Barcelona. 
 

Si voleu donar-vos de baixa d’aquest butlletí electrònic feu clic aquí. 
 

Podeu contactar amb el servei a través de la bústia.
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https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/noticia/arriba-la-targeta-cuidadora-una-eina-per-a-persones-que-cuiden_1205371?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=022%209%2F21_link_breus_2_N%C3%BAmero%201
https://firagran.com/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=022%209%2F21_link_breus_2_N%C3%BAmero%201
https://eldigital.barcelona.cat/entrevista-a-merce-mas-membre-a-titol-individual_1207605.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=022%209%2F21_link_la_veu_1_N%C3%BAmero%201
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
https://comunica.barcelona.cat/newsletter/ca/landings/alta
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