
Butlletí núm. 2 - Novembre 2022  

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

AQUEST MES DESTAQUEM

Jornada Avancem en la participació

El 16 de novembre de 16 a 18:30 h va tenir lloc la 2a Jornada de la 6a Convenció Les
Veus de les Persones Grans a El Born Centre de Cultura i Memòria.

https://ajuntament.barcelona.cat/ca
https://via.ecomunica.barcelona.cat/nl3/xVpymVwXI0X5Uo68RLP2zQ?m=AVQAAAOB5EYAAAAN-zwAAARVI0QAAAAAFXMAAAAPABYzPQBjgOap481RSTUhTn-5NsaZM_3xswAV5Bc&b=2973df99&e=2dd9a32f&x=YMHYNpHjms0LSKRttnDlyKa2lUrXE2wZ6vC_BWcsj3g
https://via.ecomunica.barcelona.cat/nl3/xVpymVwXI0X5Uo68RLP2zQ?m=AVQAAAOB5EYAAAAN-zwAAARVI0QAAAAAFXMAAAAPABYzPQBjgOap481RSTUhTn-5NsaZM_3xswAV5Bc&b=2973df99&e=2dd9a32f&x=YMHYNpHjms0LSKRttnDlyKa2lUrXE2wZ6vC_BWcsj3g
https://www.decidim.barcelona/processes/veusdelespersonesgrans2022-23/f/5381/meetings/5958?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_destaquem_1_N%C3%BAmero%202
https://www.decidim.barcelona/processes/veusdelespersonesgrans2022-23/f/5381/meetings/5958?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_destaquem_1_N%C3%BAmero%202


La jornada "Avancem en la participació: com participar avui a la vida de la ciutat?" va
comptar amb la participació del Doctor en Ciència Política Joaquim Brugué.

En teniu tots els detalls en el següent enllaç:

Informació 2a jornada 6a
Convenció

La 6a Convenció al Decidim.Barcelona

La 6a Convenció es desenvolupa també al Decidim.Barcelona.

Hi podeu trobar vídeos i documentació de les jornades ja realitzades, debats sobre els
temes tractats, i tota la informació sobre les futures accions.

Continuar llegint
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SABIES QUE...

Manifest Dia Internacional de les Persones Grans

El passat 28 d'octubre es va aprovar per part del Plenari Municipal de l'Ajuntament el 
Manifest del Consell Assessor amb motiu del Dia Internacional de les Persones Grans 

en reconeixement a les aportacions de les dones grans.

Continuar llegint

LES NOTÍCIES

1er Intercanvi Ciutadà

Per què és important posar les cures al
centre de la vida? és el títol del 1er Intercanvi
Ciutadà de la 6a Convenció, que va tenir lloc el
23 de novembre al Centre Cívic Vil·la Florida.

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/10/28/lajuntament-de-barcelona-es-compromet-a-treballar-per-la-millora-de-vida-de-les-dones-grans/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_sabies_que_1_N%C3%BAmero%202
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/10/28/lajuntament-de-barcelona-es-compromet-a-treballar-per-la-millora-de-vida-de-les-dones-grans/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_sabies_que_1_N%C3%BAmero%202
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2022/10/28/lajuntament-de-barcelona-es-compromet-a-treballar-per-la-millora-de-vida-de-les-dones-grans/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_sabies_que_1_N%C3%BAmero%202


Programa Més informació

El Consell Assessor de la Gent Gran a
Fira Gran

El Consell Assessor i la 6a Convenció de les
Veus de les Persones Grans van ser un dels
protagonistes de l'estand de l'Ajuntament de
Barcelona a FiraGran 2022.

Saber-ne més Notícia

Edatisme

El 6 d'octubre va tenir lloc la Taula Rodona
Parlem d'edatisme al Casal de Gent Gran Bon
Pastor. Hi va participar el Consell de la Joventut
de Barcelona, el Consell Assessor de la Gent
Gran, l'Oficina per la No Discriminació de
l'Ajuntament de Barcelona i testimonis de
persones grans del barri.

Vídeo

El paper de les dones grans en les
reivindicacions socials i polítiques

El lema de les Nacions Unides pel Dia
Internacional de les Persones Grans 2022 va ser
"la resiliència i les aportacions de les dones
grans" i per aquest motiu des del Consell
Assessor de la Gent Gran, en el marc de la 6a
Convenció, es va fer un acte de reconeixement

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/programa_1er_intercanvi_ciutada_cures.pdf
https://www.decidim.barcelona/processes/veusdelespersonesgrans2022-23/f/5381/meetings/6026?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_1_N%C3%BAmero%202
https://eldigital.barcelona.cat/?p=1229730&preview=true&utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_2_N%C3%BAmero%202
https://firagran.com/salo-de-la-gent-gran-de-catalunya/
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/el-consell-assessor-de-la-gent-gran-a-fira-gran_1229730.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_2_N%C3%BAmero%202
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/noticia/barcelona-es-promou-com-a-ciutat-amiga-de-les-persones-grans-al-firagran-2022_1218506?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_2_N%C3%BAmero%202
https://youtu.be/QHEOOfzXSwk?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_3_N%C3%BAmero%202


del paper de les dones grans en les
reivindicacions socials i polítiques.

Vídeo

Valoració concurs Àpats a domicili

Membres del Consell han participat en la
comissió de valoració del concurs dels àpats a
domicili de l'Ajuntament de Barcelona.

El CAGG a Bàsics de betevé

La companya Mercè Mas, membre del Consell,
ha participat al programa Bàsics de betevé
denunciant les dificultats de relació derivades de
la digitalització de les administracions públiques.

Bàsics betevé

https://youtu.be/cRz_9NWkf8M?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_4_N%C3%BAmero%202
https://beteve.cat/basics/burocracia-virtual-administracio-exclouen-societat-persones-necessitat/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_6_N%C3%BAmero%202


LES NOTÍCIES DELS DISTRICTES

Presentació de la 6a Convenció als
Consells de Gent Gran de districte

Els actes i esdeveniments de la 6a Convenció
Les Veus de les Persones Grans s'han explicat
als consells o comissions de persones grans
dels districtes, amb tal de donar-los a conèixer i
que hi puguin participar persones i entitats dels
diferents territoris de la ciutat.

Pla contra la soledat no desitjada a Nou
Barris

Aquesta tardor el districte de Nou Barris ha
treballat intensament contra la soledat no
desitjada. El 14 de setembre es va presentar el
Mapa d'actius per pal·liar la soledat no desitjada,
el 7 d'octubre es va realitzar una jornada i
finalment, el 25 d'octubre es va presentar el "Pla
d'accions contra la soledat no desitjada de Nou
Barris 2022-23".

Més informació

LA VEU DEL CAGG

https://mapadactius.barcelona/index.php
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/nou-barris-programa-una-jornada-sobre-la-soledat-no-volguda-de-les-persones-amb-discapacitat_1207978
https://ajuntament.barcelona.cat/noubarris/ca/noticia/nou-barris-presenta-el-pla-contra-la-soledat-no-desitjada_1219269?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_noticies_districtes_2_N%C3%BAmero%202


Susanna Descals ha estat tècnica municipal de gent gran del districte de Sant Andreu
durant 10 anys i com a tal ha estat membre del Consell Assessor i responsable del
Consell de Gent Gran del districte. L'entrevistem en el moment en que comença una altra
etapa laboral per fer balanç de la seva experiència amb els consells.

Pots consultar les anteriors edicions del
butlletí des de la pàgina web del
CAGG. + Info

Pots consultar les activitats de la 6a
Convenció Les Veus de les Persones
Grans a la pàgina web del CAGG.+ Info

Entrevista a Susanna Descals, tècnica municipal del
districte de Sant Andreu

Continuar llegint

BREUS

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/butlleti?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_1_N%C3%BAmero%202
https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/convencio-les-veus-de-les-persones-grans?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_1_N%C3%BAmero%202
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/entrevista-a-susanna-descals-tecnica-sant-andreu_1229438.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_la_veu_1_N%C3%BAmero%202
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/entrevista-a-susanna-descals-tecnica-sant-andreu_1229438.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_la_veu_1_N%C3%BAmero%202
https://www.barcelona.cat/infobarcelona/ca/entrevista-a-susanna-descals-tecnica-sant-andreu_1229438.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_la_veu_1_N%C3%BAmero%202


L'Associació Mèdica Mundial denuncia
l'edatisme en l'atenció mèdica. + Info

El CAGG a la revista 65ymás, en un
reportatge sobre els consells de
persones grans.+ Info

El XXII Concert de les Persones Grans
de Barcelona CANTA GRAN serà
dimarts 20 de desembre a les 18:30 h a
L’Auditori de Barcelona. Enguany
dedicat als Boleros. + Info

El 29 i 30 de novembre l'Ajuntament de
Barcelona organitza les Segones
Jornades de l'Agenda 2030 a l'Auditori
de Barcelona Activa.+ Info

El 9 i 10 de novembre es van celebrar
les Jornades Internacionals sobre la
Soledat a Barcelona. Podeu consultar-
ne les conclusions en aquest enllaç. +
Info

Del 28 de novembre al 31 de desembre
tindran lloc les jornades del 3er
Congrés d'Associacions de Barcelona.+
Info

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.

https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-de-la-amm-sobre-la-discriminacion-de-las-personas-mayores-en-la-atencion-sanitaria/?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_2_N%C3%BAmero%202
https://www.65ymas.com/sociedad/consejo-personas-mayores-es-como-funciona-voz-en-ayuntamientos_43204_102.html?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_2_N%C3%BAmero%202
https://www.auditori.cat/ca/canta-gran-boleros?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_3_N%C3%BAmero%202
https://www.ajsosteniblebcn.cat/ca/segones-jornades-de-l-agenda-2030_140316?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_3_N%C3%BAmero%202
https://jornadessobresoledat.barcelona.cat/assets/docs/Jornades_Soledat_Conclusions.pdf
https://decidim.tjussana.cat/conferences/congresassociacionsbcn/program/2723?utm_source=II%20%2F%20Drets%20Socials&utm_medium=email&utm_campaign=GENT%20GRAN%202022&utm_content=20221125_link_breus_4_N%C3%BAmero%202
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/sites/default/files/relacio_tractaments.pdf
http://ajuntament.barcelona.cat/protecciodades
https://comunica.barcelona.cat/newsletter/ca/landings/alta
https://comunica.barcelona.cat/newsletters/update/unjoin.php?email=cgarciaab@bcn.cat&name=Carlos&lastname1=Garcia&lastname2=Abalos&mobile=%22%22&emv=2&lang=ca&origen_landing=Segundo_Nivel_Unsubscribe&qualitat=%22%22&radars=%22%22&premis_ignasi_fina=%22%22&co_lescorts_sants=%22%22&co_sant_marti=%22%22&acbi=1&prego_infant=%22%22&dia_diversitat=%22%22&cinema_infantil=%22%22&salut=%22%22&espai_lescorts=%22%22&espai_santmarti=%22%22&soledat=1&RADARS_VEINALS=%22%22&RADARS_COMERCIALS=%22%22&RADARS_FARMACIES=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_SANT_GERVASI=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_CAN_BARO=%22%22&RADARS_TERCER_SECTOR=%22%22&RADARS_RC_RV_RF_VILA_GRASSOT=%22%22&RADARS_VOLUNTARIS=%22%22&RADARS_RC_RF_POBLENOU=%22%22&RADARS_DISTRICTES_LES_CORTS=%22%22&consell_assessor_gent_gran=1&imss_comunicacio_interna
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