
Barcelona, una ciutat
per a tota la vida

Consell Assessor
de la Gent Gran 

Fòrums 
participatius

5a Convenció 
Les veus de les
persones grans

  



El Consell Assessor de la Gent Gran
de Barcelona, òrgan de participació
i consulta de l'Ajuntament per recollir
la perspectiva de les persones grans,
promou la 5a Convenció Les veus de
les persones grans. 

La Convenció, que tindrà lloc el 
mes de març de 2019, és un espai de 
debat i reflexió de les persones grans 
de la ciutat per fer balanç de la feina 
feta i formular propostes de futur. 

En el marc dels treballs de la 5a 
Convenció, aquesta tardor es realitzen 
tres fòrums participatius, iniciant-se 
el 5 d'octubre en un acte conjunt. 

Sessió inaugural

Divendres 5 d’octubre, de 9 a 13 h. 
UPF Barcelona School of Management 
(Balmes, 132-134)

Fòrums

6 sessions (2 per bloc), de 9.30 a 13 h.
UPF Barcelona School of Management 
(Balmes, 132-134)

Fòrum 1
Dimecres 17 d’octubre i 7 de novembre

Fòrum 2
Dimecres 24 d’octubre i 21 de novembre

Fòrum 3
Dimecres 31 d’octubre i 28 de novembre

5a Convenció Les veus 
de les persones grans 

Dimarts 5 i dimecres 6 de març 2019, 
de 9 a 14 h.
Auditori AXA (Av. Diagonal, 547)

5a Convenció 
Les veus de les
persones grans

Dates i llocs



Fòrums

Fòrum 1. Protecció social,
drets i garanties a les societats 
del segle XXI

Dimecres 17.10 | dimecres 7.11

– Recuperació i ampliació de drets
– Precarietat de la joventut
– Efectes de la crisi a la ciutadania
– Treball entre generacions per 

defensar els drets socials
– Atenció Centrada en la Persona (ACP)
– Interrelació entre espais
 de participació

Fòrum 2. La cultura de la cura
al llarg del curs de la vida

Dimecres 24.10 | dimecres 21.11

– Autocura
– Promoció del bon tracte
– Solucions habitacionals
– Viure a casa o com a casa
– Condicions de qui treballa al sector
– Cura de les persones cuidadores

Fòrum 3. Ciutat, vida quotidiana
i diversitat

Dimecres 31.10 | dimecres 28.11

– Amigabilitat de la ciutat
– Les persones grans estrangeres
– Prevenció de la solitud no volguda
– Lluita contra l’edatisme i altres 

discriminacions
– Participació de les persones grans
– Aprenentatge al llarg de la vida



Més informació i inscripcions
(fins al 3 d'octubre): 
93 301 00 60
convenciogentgran@bcn.cat
barcelona.cat/consellgentgran
barcelona.cat/gentgran


