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COMISSIÓ DE GENT GRAN 
Dimecres 20 d’octubre  a les 17 hores. Mixta. 
https://meet.jit.si/comissioGentGranEixample 

 

 

 

ASSISTENTS PRESENCIAL ON LINE 

Teresa Muñoz Infermera i col·laboradora de l’Ass 

DMD-Cat 

 

Glòria Cantarell Metgessa i presidenta de l’Ass 

DMD-Cat 

 

Marta  Sendra Consellera de gent gran del Districte  

Joan Dominguez Consell Assessor Dte. EXCUSAT  

Pol  Serrano  Conseller de  Junts x Cat 

Toni Colomines 

Daniel Viadé 

Conseller d’ERC 

En substitució 

 

AURORA Saez González  Consellera de Ciudadanos 

Susana   Fundació Aroa 

Iris Roc CIPAIS  

Carme Andreu  AFOPA  

M. Lluïsa Longan AAVV Sagrada Família  

Francisca Almasqué  AAVV Sagrada Família  

Ana Ramírez  AAVV Esquerra de l’Eixample  

M. Carmen Prieto Residència Francesc  Layret  

Pilar Garriga Lllar Sant Ignasi. EXCUSADA  

Andreu Parera Espai gent gran Transformadors  

Montse Jaile Espai gent gran Sant Antoni  

Anna Varona Coordinadora Espais gent gran Dte.  

Montse Freixa  Tècnica Districte  
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ORDRE DEL DIA  
1. Retrobament Salutació de la consellera de gent gran del Districte, Sra. Marta Sendra 
2. Drets per tenir una mort digna: Nova Llei de regulació de l’eutanàsia i voluntats anticipades. 
3. A càrrec de  Glòria Cantarell, metgessa i Presidenta de l’Ass. DMD-Cat, i de Teresa Muñoz, de 

DMD-Cat (Ass. pel dret a morir dignament) 
4. Informació de la feina dels grups de treball del Consell Assessor 
5. Informació del procés d’elecció dels representants de la Comissió del districte al Consell 

Assessor de ciutat 
6. Proposta de temes a tractar en la pròxima reunió 
7. Torn obert 

 
 

1. La consellera dona la benvinguda a les entitats, compartint la satisfacció de tornar-nos 

a trobar després d’aquest període tan llarg i complicat per totes les persones grans i 

les entitats, i fem una ronda de presentacions. 

 
2. La Sra. Gloria Cantarell , presidenta de l’Associació pel dret a morir dignament, exposa 

tots els recursos  existents actualment per al dret a morir dignament, i ho fa a partir de 

contextualitzar històricament  tant la lluita  com els canvis legals impulsats que han 

permès arribar fins avui.  Explica amb claredat i detall els recursos des de la 

perspectiva de l’entitat. La decisió és sempre personal, al marge de tota consideració. 

És un dret i com a tal es planteja, des de la llibertat d’exercir-lo o no. 

L’Associació ofereix també, per si alguna entitat hi està interessada, cursos sobre el 

DMD. 

 

La Sra. Teresa Muñoz explica amb tot detall què és i com es pot fer el Testament Vital 

voluntat anticipada. A l’Associació assessoren i tenen un document, però també es pot 

fer a través de notari, amb pagament, o, com elles aconsellen, el Departament de Salut 

disposa  d’un document accessible a tothom  i de manera gratuïta es pot fer el tràmit. 

 

S’obre un torn de preguntes i es genera una conversa i un intercanvi d’experiències  i 

opinions en relació a la mort digne. Al debat s’hi sumen també les persones assistents 

en línia. 

 

3. La Carme Andreu, D’AFOPA, i membre del Consell Assessor de la gent gran, informa 

àmpliament de la tasca feta des del Consell, aprofitant el punt de partida de la 

celebració del 30è Aniversari.  
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La Montse Jaile complementa les informacions, com a membre d’un dels grups de 

treball, i igualment, l’Andreu Parera, que treballa en dos dels grups del Consell, explica 

i convida a totes les persones interessades a formar part dels grups de treball,  

coincidint tots tres en què ser membre  del  consell Assessor, és una manera molt útil 

d’aportar a la ciutat les  idees i les demandes  de la gent gran i alhora permet conèixer 

i intercanviar idees i experiències amb altres persones grans de la ciutat. 

 

A petició del conseller Sr. Daniel Viadé, i donat que hi ha persones noves a la comissió, 

la Montse Freixa explica l’estructura organitzativa del consell Assessor i la relació de 

les persones representants del districte al mateix. La Carme Andreu complementa la 

informació.  

4. La Montse Freixa, explica la documentació lliurada per iniciar el procés d’elecció de les 

persones representants al consell Assessor, però demana, vista la poca resposta, un 

temps complementari per tal de poder disposar del suport d’eines de comunicació. Es 

tractaria de donar a conèixer més àmpliament, què és el consell Assessor i que 

representa formar part de la comissió de gent gran.  

Ara s’obre l’oportunitat de donar un sentit més obert i ampli del paper de la comissió, 

estem en un moment de canvis i cal impulsar la renovació, ja que les persones grans 

avui han canviat i per tant, la Comissió ho ha de fer i s’ha d’adaptar a les noves 

realitats. Demana poder treballar amb més temps per promoure el canvi necessari i 

generar la motivació de les entitats i de les persones grans. 

Tothom s’hi mostra d’acord. 

Es refarà el calendari per adaptar aquesta demanda. 

5. La consellera, Sra. Marta Sendra,  vol incidir en els temes que són d’interès de les 

persones grans per tractar-los a la Comissió. Alguns, com el d’avui, ja eren temes que 

les entitats havien destacat en l’enquesta feta abans de la pandèmia. Seguirem amb 

els temes pendents. 

6. La Carme Andreu facilita adreces on poder trobar informació en relació amb els actes 

del consell Assessor i els vídeos que donen suport als diferents projectes. 

 

 

Finalitzem la reunió. La següent serà la primera quinzena de desembre. 
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INFORMACIÓ ANNEXE QUE ENS HA FACILITAT EL CONSELL ASSESSOR 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/ca/noticia/trente-aniversari-del-consell-

assessor-de-la-gent-gran_1106556 

 

https://www.youtube.com/watch?v=3zx-HnTCqTY&list=PL-

LinyLOWiHF3ofWgVW5qllvVHosDzpkt&index=7 

 

i la llista dels 7 vídeos en aquest: 

 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL-LinyLOWiHF3ofWgVW5qllvVHosDzpkt 

 

En el següent enllaç  teniu més informació sobre l’exposició i la inauguració sobre LA 
LLUITA CONTRA LES DISCRIMINACIONS A BARCELONA 
 

https://ajuntament.barcelona.cat/dretsidiversitat/ca/noticia/inaugurem-lexposicio-la-lluita-

contra-les-discriminacions-a-barcelona_1109428 

 

 

(on hi ha l’espai abans del número, és per què hi ha un guió baix) 
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