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Direcció de Serveis a les Persones  i de Territori 
Districte de Gràcia 
 
C/ Francisco Giner, 46, altell 
08012 Barcelona 

 
Telèfon 93 291 66 60 
www.bcn.cat/gracia 

 
 
 
 

    CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN DEL 
    DISTRICTE DE GRÀCIA 

 

                                                    Data: Dijous 19 de novembre  2015 

Hora: 10 hores 

Lloc: Sala d’actes del la Seu del Dte. De Gràcia. Pl. De la Vila 2 

Llista d’ assistents:  

Nom i cognoms Entitat, institució a la que representa 

Clara Furriols Consellera de Gent Gran Districte de Gràcia 

Montserrat Moll Consell Gent Gran i Casal Siracusa 

Natividad Codina Consell Gent Gran i Casal Siracusa 

Glòria Martínez Centre de Cultura Popular La Violeta 

Jordi Casamitjana Casal Montmany 

Josep Sarasa Casal Montmany 

Joan Josep Egea Veí- PSC 

Raquel García Gent Gran CC El Coll- La Bruguera 

Àngels Andrés FATEC 

Antònia Sanjuan Assoc. Pensionistes i Jubilats La Sedeta 

Asún Soto Residència de Gent Gran Siracusa 



2 

 

Francisco Salinero COLL 

Cristina Conejo Pla Desenv. Comunit. La Salut 

Núria Pi Consellera ERC 

Sílvia Manzano Consellera CONVERGÈNCIA 

Ma Antònia Arnau Consellera CUP 

Josep Anton Vinyals PSC-Gràcia 

Miguel Raposo Conseller PP 

Albert Lacasta Conseller PSC 

Merche Avilés Tècnica Gent Gran Districte de Gràcia 

Ma Rosa Solé Suport Adminis. Gent Gran Districte de Gràcia 

 

Temes tractats: 

1. Presentació  i benvinguda de la Sra. Clara Furriols, nova Consellera de Gent Gran del 

Districte de Gràcia. 

  Es dóna la benvinguda per part de la Consellera Sra. Clara Furriols  i es fa la 

presentació de tots els membres del Consell presents. 

 

2. Informació sobre els processos participatius d’elaboració del Pla d’Actuació Municipal 

( PAM) i del Pla d’Actuació del Districte ( PAD) 

 La Consellera de gent Gran informa que el PAM / PAD són els documents que 

defineixen les línies programàtiques a nivell de ciutat ( PAM ) i a nivell de Districte 

(PAD) . La seva temporalitat és  2016-2019. 

 

 

3.1. Estructura: 
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 Diagnòstic de Districte i de ciutat. 

 

 Definició dels diferents eixos d’intervenció del govern municipal; drets socials, 

noves formes d’economia social, sostenibilitat i urbanisme, espais de participació i 

política de govern, projecció de Barcelona al món.  

 

 Concreció de les actuacions i dels projectes d’intervenció. 

 

 

3.2.Cronograma 

 

 De Novembre 2015 a març 2016: Elaboració i presentació del document zero del 

PAM I PAD i obertura d’un procés participatiu, de debat social i de construcció 

conjunta per l’elaboració del PAM/PAD. 

 

 Abril 2016 a juny 2016. Aprovació del Pla d’Actuació Municipal i del Pla d’actuació 

de Districte. 

 

 

 

3.3.Metodologia, estableix dos nivell de participació: 

 

 On line per garantir la participació del ciutadà en el procés. 

 

 Grups de discussió per treballar els temes prioritaris que s’han definit en cada 

Districte cercant amplis consensos polítics i socials. 
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4. Línies d’actuació Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona 

La Sra. Clara Furriols, Consellera de Gent Gran  informa de les diferents línies d’actuació 

del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, en relació a 4 eixos claus:  

 

4.1. Persones grans actives i compromeses. 

 

4.2. Persones grans amb benestar i salut. 

 

4.3. Persones grans amb igualtat i bon tracte. 

 

 4.4. Persones grans en la vida quotidiana  

 

(Veure document adjunt: “Conclusions de la IV Convenció de Gent Gran”) 

 

 

5.Informació sobre el procés de renovació del membres del Consell Assessor 

 

La Sra. Montserrat Moll ens informa que el  període de renovació es va iniciar l’octubre 

del 2015 i ha de finalitzar el 12 de gener de 2016, es pot fer la sol·licitud de forma on-line. 
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6. Línies d’actuació Consell Assessor de la Gent Gran del Districte de Gràcia 

 

 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ 

DE CIUTAT 

 

 

 

CONCRECIÓ OBJECTIUS 

 

ÀMBIT ACTUACIÓ DISTRICTE 

 

*Persones Grans 

actives i 

compromeses 

 

*Afavorir una major 

implicació de  

participació de la gent 

gran en els processos de 

definició, implantació i 

avaluació dels recursos i 

serveis adreçats a les 

persones 

 

*Promoure accions que 

afavoreixin el voluntariat 

i la participa de les 

persones grans en 

entitats, casals i espais 

de gent gran, garantint-

ne l’assessorament i 

formació 

 

 

*Participació en el Consell Assessor de 

la Gent Gran 

 

*Calendaritzar  trimestralment el 

Consell Assessor de la Gent Gran del 

Districte de Gràcia. 

 

*Mantenir la Setmana de la Gent Gran 

i el Dia Internacional de la Gent Gran 

 

*Creació d’una comissió per a  la 

planificació  de la Setmana de la Gent 

Gran 

 

*Potenciar la comissió de voluntariat 

de l’Espai de la Gent Gran la Violeta 

 

*Planificar una  formació sobre voluntariat 

i Gent Gran a nivell de districte 
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*Persones grans 

amb benestar i salut 

 

* Continuar promovent 

hàbits i estils de vida 

saludables entre les 

persones grans en els 

casals i espais de gent 

gran, i ampliar el nombre 

d'espais gimnàstics a la 

ciutat amb activitats 

dirigides. 

 

*Continuar reforçant el projecte Àpats 

amb Companyia 

 

*Participació en les taules del Projecte 

Radars dels diferents barris. 

 

*Treball en xarxa amb els diferents 

serveis de salut i social. Comissió Salut 

de la taula Comunitària del Coll. 

 

*Instal·lació  del Circuït de Gimnàstic 

de la Creueta del Coll 

 

 

*Persones grans en 

la vida quotidiana 

 

 

*Construcció de 100 

habitatges amb serveis a 

l’Espai de l’Antiga Quirón 

 

*Construcció d’un nou equipament de 

la Gent Gran al barri de la Salut 

 

*Potenciar projectes Inter 

generacionals 

 

 

 

 

*Persones grans 

amb igualtat i bon 

tracte 

 

 

*Desplegar iniciatives que 

afavoreixen el coneixement i 

reconeixement de persones 

grans de diferents col·lectius 

i 

procedències 

 

*Realització del Dia Internacional de la 

Gent Gran. 

*Creació d’espais de converses entre 

diferents equipaments/entitats/ veïns 

 



7 

 

 

7. Torn Obert de paraules 

 

Ma Antònia Arnau, Consellera de la CUP demana un recull per escrit de tot el que ha 

parlat la Clara Furriols  i també s’hi afegeix Glòria Martínez i Natividad Codina de La 

Violeta. 

 

Asun Soto diu que 2 veïns demanen que en el Poble Romaní es facin circuits d’esports. 

També vol que a Siracusa es facin àpats en companyia i se l’informa  que això ho porta 

Serveis Socials. 

 

Joan Josep Egea parla del voluntariat ( ell ho és de l’Hospital de Sant Pau) i anima a la gent 

que es faci voluntari. 

 

Cristina Conejo diu que les reunions del Consell haurien de ser per treballar, crear i 

coneixes entre tots.  

Creu que hi hauria de participar també Radars, el sector privat i el sector públic. 

 

Núria Pi demana voluntaris joves per ensenyar el funcionament del mòbil a la gent gran. 

Diu que hi ha l’escola Alexia que ja ho fa.  

 

Silvia Manzano demana fulletons informatius d’activitats de gent gran en els mercats. 

 

Antònia Sanjuan de La Sedeta diu que la gent gran no sap el que és un Consell de Barri i 

que algú els hi hauria d’explicar. Afegeix que s’hauria de fer fulls per poder fer 

reclamacions i agraïments. 
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Josep Anton Vinyals diu que s’hauria d’actualitzar una base de dades que es va començar 

a fer de gent més gran de 70 anys que viu sola. 


