
COMISSIÓ DE GENT GRAN 
Dimecres 6 d’abril de 2022,  17 hores PRESENCIAL 
A l’Espai Montserrat Olivella. Calàbria, 26 

ASSISTENTS ENTITAT 

Marta  Sendra Consellera de gent gran del Districte 

Pol  Serrano Conseller de Junts x Cat 

Toni Colomines Conseller d’ERC 

AURORA Saez González Consellera Ciudadanos 

Pedro Sanchez Conseller Ciudadanos 

Núria Salas Projecte Vila Veïna 

Carme Andreu  AFOPA 

M. Lluïsa Longan AAVV Sagrada Família 

Pilar Garriga Lllar Sant Ignasi.  

Andreu Parera Espai gent gran Transformadors 

Ramon Solé Espai gent gran Montserrat Olivella 

Roser Domingo Espai gent gran Montserrat Olivella 

Jose Rueda Ass. Gent gran antiga i nova Esquerra 

Juan Artigas Ass. Gent gran antiga i nova Esquerra 

Santiago Serrano Ass. Gent gran antiga i nova Esquerra 

Maria R. González AAVV Esquerra de l’Eixample 

Angela Ramiro AAVV Esquerra de l’Eixample 

Isabel Turro AAVV Esquerra de l’Eixample 

Francesc  Xavier Vives particular 

Luis Dueñas Residencia Fort Pienc 

Victoria Mercado Espai gent gran Montserrat Olivella 

Anna Varona Coordinadora Espais gent gran Dte. 

Mar Guiñon Coordinació gent gran 

Montse Freixa  Tècnica Districte 

Han excusat la seva assistència: 

Joan Domínguez . Espai  Sant Antoni i membre del CAGG 

ACA 

Josep M. Mesquida de la FUNDACIÓ ENLLAÇ 

Iris Roch de CIPAIS 

FUNDACIÓ AROA 

Consellera Carme Méndez 



ORDRE DEL DIA  
 

1. Benvinguda a càrrec de la Consellera de gent gran, Sra. Marta Sendra 

2. Projecte Vila Veïna, a càrrec de la Núria Salas, Coordinadora del projecte Vila Veïna 

3. Curt “La veu dels Espais” 

4. Informació procés eleccions dels representants del Districte al Consell Assessor 

5. Torn obert de paraules 

 

1. La Consellera de gent gran, Sra. Marta Sendra,  dona la benvinguda a les persones 

assistents.  Expressa la satisfacció pel retrobament presencial de les entitats a la 

Comissió de gent gran. 

 

2. La Núria Salas, del projecte Vila Veïna, explica i desenvolupa el projecte a partir del 

document que s’ha posat a les carpetes. 

Es tracta d’un projecte pilot, que es va posar en marxa l’octubre del 2021 i que s’està 

implementant de manera progressiva a diferents barris de la ciutat. En concret a la 

l’Eixample, es desplega a la dreta, a la zona Consell de Cent-Girona. 

Es treballa amb illes territorials d’entre 10000 i 30000 habitants. L’objectiu és donar 

resposta a les necessitats de cura de la població, atenent tant a les persones cuidadores 

com a les persones que han de ser cuidades.es tracta de coordinar els serveis que ja 

existeixen apropant els recursos a la població. Tot i que el projecte s’adreça a tota la 

població, es posa l’accent en la petita infància i l’envelliment, i  en les persones 

cuidadores, que majoritàriament son dones. 

(Us adjuntem el projecte) 

La Núria respon a les preguntes: 

- sobre el paper del voluntariat ja existent que treballa fent accions i projectes similars 

al barri  

La Núria explica que no es tracta de duplicar sinó tot  el contrari, es tracta d’apropar  

i de donar a conèixer i reforçar allò que ja s’està fent des de les entitats, donar 

suport i aportar allò que falti  de manera complementària. 

- els serveis i les professionals son funcionaries o d’altres serveis externs 

es treballa des del projecte amb una persona presencial al servei, que pot estar 

ubicat a qualsevol equipament de la zona, i es conti també amb un equip de 

coordinació. Alguns serveis sí que es contracten a fora, però és sempre es prioritzen 

les entitats del barri que fan aquests serveis. 



- Si tenim coneixement de persones que tenen dificultats en temes de curs, es poden 

dirigir a aquest servei 

Si, sempre, tot i que no siguin de la zona concreta on està el servei, la informació és 

oberta i s’acull a tothom. 

La Consellera apunta també l’existència de Barcelona Cuida, de la que ja vàrem 

informar en una altra reunió de la Comissió i que es troba al nostre districte. (Carrer 

Viladomat, 127 . tel. 93 413 21 21) 

 

3. El projecte el curt que el dia 28 d’abril es va presentar a l’Espai Transformadors el curt 

“Les veus dels Espais”. El projecte va néixer durant la pandèmia, arran de la inquietud de 

les professionals que treballen als Espais de gent gran, per conèixer l’impacte que el 

tancament d’aquests serveis havia tingut sobre les persones grans dels Espais. El resultat 

permet constatar la importància que tenen aquests Espais per a les persones grans. El 

curt està penjat a la web.:  gentgraneixample.cat 

 

L’Andreu Parera, de l’Espai Transformadors, que va participar al curt, vol incidir en la 

importància del voluntariat i de formar part dels Espais i convida a tothom a acostar-s’hi 

i formar-ne part, sigui l’Espai que sigui. 

 

4. La tècnica informa del procés d’elecció de les persones representants de la Comissió al 

Consell Assessor.  

Explica breument la funció de la Comissió, el paper de les persones representants, el 

consell assessor de ciutat i informa del calendari electoral. 

-totes les entitats rebran informació detallada i les fitxes per poder-hi participar. 

També demana que les entitats informin les persones associades per si aquestes hi 

poden estar interessades, ja que habitualment les persones que assisteixen a les 

reunions, ja tenen una càrrega de feina important. Qualsevol persona que l’entitat 

designi com a representant de la mateixa, pot fer aquesta funció. Però cal que facin 

arribar la informació a tothom. 

 

La Carme Andreu, d’AFOPA i membre del Consell Assessor de la cuitat, també explica 

molt bé el que representa el Consell Assessor i apunta que és un lloc des del qual es fa i 

es pot fer molt bona feina per les persones grans. 

 

 



- El Ramon demana de quina dedicació estem parlant  

la Carme li respon que tot i que és desigual i depèn dels temes i les circumstàncies, 

(com la covid que ha suposat una dedicació major i constant) no és una dedicació 

molt gran. 

 

5. Torn obert de paraules 

Sr. Xavi Rius demana que passa amb Germanetes 

També es queixa de temes del barri que generen malestar 

La M. Freixa respon que segons el calendari previst tenim la intenció de començar a treballar 

el procés participatiu a la tardor per iniciar les activitats al gener del 23. Però sempre hem 

d’estar pendents del calendari de les obres, que amb les circumstàncies actuals ens fan ser 

prudents.  

 

Pel que fa a la resta de comentaris emplaça als assistents a formar part i assistir als –consells 

del Barri, on es poden tractar tots aquests temes de neteja transports, via pública, etc,... ja 

que nosaltres no disposem de la informació que ens demanen. 

Així i tot la Consellera aclareix que amb les qüestions de neteja cal encara una mica de 

paciència, donat que acabem de canviar d’empresa i s’estan fent molts canvis. Cal esperar 

una mica a veure com s’acaba de desplegar el servei. 

 

El Sr. Ramon Solé, demana si és possible que una part de l’interior d’illa Rosa Deulofeu estigui 

reservada per poder fer activitat de l’Espai de Gent Gran Montserrat Olivella. I en concret 

demana per les pistes de petanca. 

S’ha tingut en conte la demanda de cara a la nova urbanització dels interiors d’illa a 

Germanetes, on s’hi faran dues pistes de petanca, recollint  la demanda de les persones 

grans de l’esquerra. 

 

La Sra. Victoria Mercado, es queixa de la molèstia que generen els contenidors 

d’escombraries just davant de l’Espai. 

El mateix, aquests temes son de Consell de barri tot i que es  farà arribar la queixa a la tècnica 

de barri. 

 

 
 
 


