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Acta d’acords del Consell de Persones Grans del  
Districte d’Horta-Guinardó 

 

Data:  17 de maig de 2022  

Hora:  17:30  hores  

Lloc:  presencial i online 

 

ASISSTENTS: 

Jakqueline Baca (Consellera de Persones grans), Josep Parra (CGG Horta i representant 

al CAGG), Julia Rodríguez i Manuel Quiroga (CGG del Vall Hebron), Àngel Pérez (CGG 

Baix Ginardó ), Sacramento Burgos i la Clara Garcia (CGG Sant Genís i AV Sant Genís), 

Raül Barahona (AV Baix Guinardó), Luis Cairel (AV Taxonera), Ventura Lázaro (AV La 

Clota), Mercè Vidal (Nou Horitzó), Francisco del Castillo (AV Montbau), Residència del 

mercat del Guinardó, Elisabeth Solf (CAP Carmel), Catalina Alzate (directora 

d’habitatges amb serveis Marina), i Carme Borreguero (tècnica de  GG). 

S’excusa  la Rosa Sancho de AEU d’Horta, la directora de la residència Parc del 

Guinardó ja que estan fora del municipi fins que s’acabin les obres i el CAP Guinardó.  

 

ORDRE DEL DIA:  

1. Presentació de la consellera de persones grans i dels nous membres del 

Consell 

2. Elecció de la vicepresidència i de la comissió permanent.  

3. Activitats del trimestre de les entitats i del districte 

4. Torn obert de paraules 

 

 

Ens constituïm con a Consell de Persones Grans, fent un recordatori dels membres que 

formen part tot recordant que s’han incorporat els partits polítics que tenen 

representació al districte, totes les associacions de veïns, no només les que tenen 

vocalia de persones grans com fins ara, els CAPs, serveis socials i les tres residències 

públiques del districte. Presentem la nova consellera de Persones Grans la Jakqueline 
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Baca i fem una ronda de presentacions. Hi ha un problema amb el so i no podem sentir 

els que estan online amb la qual cosa es fa difícil la interacció.  

La Glòria Paradell ens ha enviat un correu que per motius personals no pot continuar 

sent la representant de districte en el Consell Assessor de la Gent Gran, tenim al Josep 

Parra com a representant i haurem de buscar altra persona, preferiblement, dona.  

Recordem que nou reglament ens compromet a tenir una vicepresidència i dos 

membres com a comissió permanent que vetlli pel compliment dels acords i participin 

de la proposta de l’ordre del dia.  

No hi ha cap candidat clar i el fet de no sentir els que estan online ho fa més difícil. Es 

fa la proposta del Raül Barahona per part de l’AV del Baix Guinardó i ho accepta. 

També es proposa que sigui un membre de Nou horitzó qui formi part de la comissió 

permanent que no necessàriament ha de ser la Mercè. Ens falta una altra persona que 

en formi part i s’acorda que cada entitat ho parlarà i farem una ronda posterior per 

veure quines candidatures hi ha. 

Des de l’AV de Teixonera es pensa que en el consell hi ha poca representació de les 

entitats. Recordem que estant convocades totes les entitats adreçades a persones 

grans del districte, totes les associacions de veïns i també serveis i usuaris o socis 

d’aquests serveis. En tot cas, el reglament està aprovat pel plenari, es va fer una 

primera proposta, vam tenir reunions per tractar les al·legacions que es van aportar 

tant per correu com en aquell moment i es van incorporar les modificacions 

acordades.  

Les entitats expliquen les dificultats de participació que estan tenint després de la 

pandèmia. La Mercè diu que des de Nou Horitzó els participants estan tan engrescats 

com abans i les activitats estan funcionant molt bé. 

Es fa un recordatori de les activitats que s’han fet recentment com els Avis escriuen 

contes i els infants els dibuixen, una activitat de suport mutu que s’està fent a l’AV 

Teixonera i també l’activitat d’avis centenaris que es fa a principis de juny que  els 

convidarem perquè de moment tenim poques persones que vulguin venir de forma 

presencial però encara hem d’esperar a les famílies.  

Els projectes estan funcionant amb normalitat. Tots els Radars han començat activitats 

presencials, el de Guinardó-Baix Guinardó compleix 10 anys. Les aules han reprès totes 
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també l’activitat presencial i els casals municipals han anat incrementant l’activitat 

progressivament fins arribar a una pràctica normalitat.  

 

 

 

Donem per acabada la sessió a les 19:00 hores 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


