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ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMISSIÓ CONSULTIVA DE SERVEIS A LES PERSONES,  

BENESTAR SOCIAL I CULTURA 
 
Núm.:  33/2018 
Caràcter: ordinari 
Data:  20 de setembre  de 2018 
Horari:  19:00 h. 
Lloc: Saló de Plens de la Seu de Districte de l’Eixample 
 
 
Persones assistents 
Conselleres i Consellers 
 
Sra. Carme Méndez  Consellera Municipal de BComú-E 
Sra. Marina Marcian  Consellera Municipal de BComú-E 
Sra. Isabel Pallejà Milà 
Sr. José Luís Soldevilla  
Sr. Xavier Ortega 
Sr. Eduard Cuscó 
Sra. Tània Rafi Galindo  

Consellera Grup Municipal Demòcrata 
Conseller Grup Municipal Demòcrata 
Conseller Grup Municipal Demòcrata 
Conseller Municipal d’ERC-AM 
Consellera Municipal d’ERC-AM 

Sr. Joan Ramon Riera 
Sr. Alejandro Muñoz Mateos  
Sr. Óscar Zayas Sadaba 
 
 
Entitats 

Conseller G Municipal PSC-CP 
Conseller Municipal del PP 
Conseller Municipal del PP 
 

 
Sra. Marta Sendra 
 

AVV Dreta Eixample 

  
Direcció Serveis a les Persones i al Territori 
Sra. Núria González i Martin Directora de Serveis de la DSPi T 
Sra. Maribel Ujeda     Cap projectes de la DSPiT 
     
 
 
 
ORDRE DEL DIA  : 

1. Presentació Estratègia sobre envelliment 
2. Altres informacions 
3. Precs i preguntes 

 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ 
 
La Consellera Carme Méndez obre la sessió  
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1. Presentació Estratègia sobre envelliment 

 
Natàlia Roseti, de la 3a Tinença d’Alcaldia, fa la presentació de l’Estratègia sobre el canvi 
demogràfic i l’envelliment, que s’emmarca en “Una ciutat per a tots els cicles de vida 2018-2030”. 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/07/estenvelliment.pdf 
 
 
Algunes dades que justifiquen l’estratègia són:  
 . L’any 2030 gairebé un de cada tres habitants de Barcelona tindrà 60 anys o més. 
 . Actualment, dues de cada tres persones de 80 anys i més són dones. 

. A partir dels 80 anys augmenten exponencialment les necessitats de cura de les persones 
grans 
. A Barcelona 55.000 persones majors de 75 anys viuen soles, sobretot dones 
. Cada dia 13 persones se sumen al servei de teleassistència, i 6 persones al SAD. 
. Al 2017 el programa RADARS estava present a 35 barris, i al 2019 s’haurà implementat a 
53 barris. 
 

Per què una estratègia? 

- Enfocament integral i anticipatiu: cal avançar-nos als grans canvis demogràfics 
desenvolupant polítiques municipals que tinguin una atenció especial al procés 
d’envelliment i la cura de les persones grans.  

- Evidències per planificar polítiques efectives: diagnosi i prospectiva demogràfica. 
- Avançar cap a polítiques transversals: respostes col·lectives a problemes complexos. 
- Anàlisi i avaluació: impulsar accions de coneixement i innovació. 

 
En definitiva pretén reforçar, innovar i coordinar polítiques a curt termini i anticipar, prioritzar i 
orientar  a llarg termini 

L’estratègia es desenvolupa en 4 eixos i 77 accions:  

- Dret a la ciutat al llarg de la vida – 26 accions 
Impulsar els serveis públics de la cura, lluitar contra l’exclusió laboral dels majors de 50 
anys, combatre la solitud no volguda i donar suport a la permanència voluntària a la pròpia 
llar, entre d’altres. 
 

- Ciutat amigable i convivència intergeneracional (13 accions) 
Fomentar el comerç de proximitat, fer l’espai públic més accessible i potenciar els 
intercanvis entre persones de diferents grups d’edat 
 

- Envelliment actiu: aportar i gaudir de la ciutat (21 accions) 
Reduir la fractura digital per facilitar l’aprenentatge i l’accés a la cultura al llarg de la vida, 
fomentar el bon tracte i prevenir els maltractaments 
 

- Recerca i planificació: una ciutat amb equitat (17 accions) 
Impulsar la cooperació interinstitucional i estudiar els efectes socials i urbans sobre el canvi 
demogràfic i les necessitats de les persones grans. 

 

http://ajuntament.barcelona.cat/premsa/wp-content/uploads/2018/07/estenvelliment.pdf
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2.Altres informacions 
 
Carme Méndez, explica altres informacions d’interès de la Direcció de Serveis a les Persones i 
Territori: 
 
. Campanya vacances: 

Total places ofertades                          29.272 (↑ 11,56%) 
Total d’inscripcions                                13.303 (↑ 3,3%) 

 
. Tots els Espais de gent gran han obert el dia 3 de setembre .  

S’ha dut a terme el desplegament de la nova dotació de personal . En aquests moments els Espais 
disposen d’una persona dinamitzadora i una persona del servei d’informació en horari complert. 
 
 
. Feminismes: I Jornada de feminisme juvenil: Es tracta d’una jornada centrada exclusivament en el 
feminisme juvenil. La jornada està dissenyada per les mateixes entitats feministes dels diferents barris 
amb el suport del districte. Tindrà lloc el 24 de novembre a les instal·lacions de la Model, dins de les 
activitats que tindran lloc allà pel 25N, Dia Internacional per l’eliminació de la violència envers les 
dones. 
 
. Tangent 18: Del 22 de juny al 26 de juliol,  els sis centres cívics del Districte, han dut a terme  la 
segona edició del  Festival de les Arts de l’Eixample, Tangent, amb una proposta d’espectacles culturals 
de molta qualitat. 
S’han fet 28 espectacles , amb una participació de 5.634 persones. 
 
. Platja de l’Eixample: La Platja de l’Eixample, situada a l’Interior d’illa de la Torre de les Aigües, ha 
obert  del 26 de juny fins al 7 de setembre. 
 
Per tal d’acomplir les recomanacions efectuades per la Síndica de Greuges de Barcelona a partir de les 
queixes pel nivell de soroll que suporten els veïns i les veïnes de l’entorn de la Platja de l’Eixample, 
aquest any 2018 s’ha hagut d’adoptar una sèrie de mesures en la realització del servei: 
 
• Reduir l’aforament a un màxim de 200 persones usuàries simultàniament 
• Limitar l’horari de funcionament del servei de dimarts a diumenge, de 10.30 a 18 hores 
• No acceptar grups de persones, tals com grups de casals d’estiu i celebracions d’aniversaris 

 
 
. Festa Major Esquerra: Del 28 de setembre al 7 d’octubre, amb molts actes a la Model. 
 
. Festes de tardor Sagrada Família: els dies 18, 20 i 21 d’octubre 
 
 
 
Sense més temes, finalitza la sessió  
 


