
COMISSIÓ DE GENT GRAN 
Dimarts 23 de febrer a les 17 hores 
https://meet.jit.si/comissioGentGranEixample 
 
ASSISTENTS: 
Marta  Sendra Consellera de gent gran del Districte 
Joan Dominguez Membre Consell Assessor 
Pol  Serrano Conseller de  Junts x Cat 
Toni Colomina Conseller d’ERC 
Carme Mendez Consellera BcnComu 
Iris Roc CIPAIS 
Núria López MUTUAM 
Marta Ripoll Direcció  d'Envelliment i Cures 
Carme Andreu  AFOPA 
M. Lluïsa Longan AAVV Sagrada Familia 
Pilar Garriga Lllar Sant Ignasi 
Andreu Parera Espai gent gran Transformadors 
Montse Jaile Espai gent gran Sant Antoni 
Biel Mesquida Fundació Enllaç 
Anna Varona Coordinadora Espais gent gran Dte. 
Mar Guiñon Dinamitzadora Espais M.Olivella 
Aina Sala Dinamitzadora Espai Esquerra 
Laia Guillem Dinamitzadora Sagrada Familia 
Cristina  Pons Dinamitzadora Transformadors 
Helena Xicota Dinamitzadora Sant Antoni 
Montse Freixa  Tècnica Districte 
 
ORDRE DEL DIA  
1.       Salutacions i posada al dia de la situació de les entitats 
2.       Informacions del Consell Assessor 
3.       Bcn Cuida, Direcció  d'Envelliment i Cures 
4.       Altres Iniciatives i serveis per a les persones grans durant la pandèmia 
           Consensuar  calendari  i  prioritzar els serveis i les informacions que volem conèixer i   
 aprofundir des de la Comissió de gent gran 
5.       Situació dels Espais i Casals de gent gran 
6.       Torn obert de paraules 
 
 

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. Demanem fer un canvi en l’ordre del dia, començant per la intervenció de la Marta 
Ripoll, de la Direcció  d'Envelliment i Cures. 
La Marta Ripoll ens explica el servei BCN Cuida. El power point que ha compartit per 
explicar-nos-el, el farem arribar a les entitats.  
La Marta també ens convida, si volem saber-ne mes, a visitar l’Espai d’informació i 
orientació de les cures,  que actualment es troba al carrer Viladomat, 127. 
 

3. El Joan Domínguez, ens informa de tota la tasca que s’ha estat fent  des del Consell 
Assessor  de la gent gran de Barcelona, i que, en la darrera  Permanent,  es va 
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presentar el “Compromís Barcelona amigable amb les persones grans”, que es troba 
encara en fase de desenvolupament. El Compromís, que és la continuïtat de la feina 
feta pel Consell  des de Barcelona ciutat amigable i el recull de propostes i el treball de 
les darreres Convencions de “les veus de la gent gran”, va un pas més enllà.  
Els principis del Compromís son: 

 Eradicació de l'edatisme  
 Sociabilitat, espais relacionals i relacions intergeneracionals  
 Participació:  

- en la presa de decisions 
 - en el disseny  
- en la implementació  
- en l'avaluació  

 Disseny per a tothom dels entorns tant físics com virtuals   
 Ciutat de cures i benestar emocional 

 
També ens informa  dels grups de treball que estan en funcionament en el marc del Pla 
de treball del Consell 2021-2023 i que son: 

Grup 1. Envellir amb drets 
Grup 2. Envellir amb dignitat 
Grup 3. Envellir participant 
Grup 4. Amigabilitat i vida quotidiana 
Grup 5. Coneixement i comunicació 
 

Els grups estan oberts i tots poden acollir persones que estiguin interessades a 
treballar-hi. Es pot formar part també a títol individual. 
En la propera Comissió, informarem en detall dels grups de treball. 
 
 

4. La Montse F. informa dels diferents serveis que existeixen i que poden ser un recurs 
per a les persones grans i les entitats, especialment ara, en el marc de la pandèmia.  
Avui hem començat, coneixent BCN Cuida i la dea que plantegem a la comissió es la de 
retrobar-nos mes sovint i que ens vinguin a explicar els diferents serveis i recursos amb 
profunditat. Amb aquest objectiu, s’ha elaborat un recull dels serveis i recursos que 
enviarem a les entitats. 
Es proposa pel mes de març parlar de l’Estratègia contra la soledat, i la consellera 
Marta Sendra proposa que vingui el Regidor, JR. Riera a explicar-la. 
Quan les entitats tinguin el document poden fer propostes del que els interessa més 
prioritzar i organitzarem els calendaris de les properes comissions tenint en conte les 
propostes. 
 

5. També expliquem amb mes detall la tasca que s’ha estat fent des dels Espais de gent 
gran del districte, tot i que han estat tancats a les activitats presencials al mes de març.  
Tot l’equip de professionals i les persones voluntàries han estat treballant per poder 
adaptar el servei, fent seguiment, millorant les comunicacions i fent programacions de 
les activitats en linia. 
En aquests moments el servei d’informació funciona amb cita prèvia a tots el Espais i 
es fa una formació personalitzada també amb cita prèvia per oferir formació en TICs, 
per facilitar a les persones grans la possibilitat de fer activitats en línia. 
 
A tota la ciutat s’han prioritzat quatre eixos a l’hora d’oferir activitats des dels 
equipaments per a les persones grans: 
 



 
 Activitats de suport emocional i de salut 
 Activitats físiques 
 Activitats de noves tecnologies 
 Activitats generades per les persones voluntàries 
 
Amb aquestes premisses, als Espais de gent gran del  districte s’han fet: 
 
INSCRIPCIONS OCTUBRE  
Nombre d’activitats programades en línia : 74 
33 activitats físiques, 1 activitat de salut , 18 activitats TIC, 23 (persones voluntàries) 
Nombre total d’inscripcions: 589  
 
INSCRIPCIONS GENER  
116 cursos -    1235 places- 875 inscripcions  
 15 cursos de salut: suport emocional –memòria- resiliència... 
33 cursos d’activitat física, 15 cursos d’activitats TIC, 53 cursos i tallers d’altres 
activitats (idiomes- tertúlies-llenguatge-medi ambient,...) 
 
CONSULTES WEB: 4240 persones 
CREACIO CANAL WSAP 
FORMACIO PERSONALITZADA ALS ESPAIS: 36 persones 
 

Aprofitem també aquest espai per reiterar la queixa, formulada en diferents espais i també des 
del Consell Assessor, pel tracte discriminatori que han patit les persones grans amb el 
tancament d’aquests equipaments i especialment per la no reobertura a l’octubre. S’ha donat 
la circumstancia de que es van obrir centres cívics, casals de barri, equipaments esportius, 
etc,... i es va posar límits a la lliure elecció de les persones grans a utilitzar els serveis. 
 
La consellera també a punta que, a més, alguns Espais s’han cedit al servei de salut per poder 
fer vacunacions, primer de grip i actualment del covid. En el nostre cas l’afectació està a Carlit i 
a Montserrat Olivella. 
 
 

6. Les entitats , Fundació enllaç, AAVV Sagrada Família i Llar Sant Ignasi, ens expliquen 
breument el que han estat fent durant la pandèmia.   
La M. Lluïsa Longan demana si es d’utilitat fer-nos arribar un escrit amb les dificultats 
que han tingut per poder fer activitats aquests temps. Ens el farà arribar. 
La M. Freixa recull també la necessitat de fer arribar a les entitats les diferents 
indicacions que arriben al districte i que a partir d’ara les farà arribar també a les 
entitats. 
 
S’acaba la reunió i ens emplacem al mes de març per  parlar de l’Estratègia contra la 
soledat i dels grups de treball del Consell Assessor. 
Per aquest darrer punt, convidarem també a la Carme Andreu i a l’Andreu Parera 
perquè ens expliquin la feina que estan fent. (Igualment convidem a totes les persones 
que hi estiguin interessades que treballin als grups del Consell) 


