
Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona (CAGG)
Entitat

Òrgan municipal de participació de les persones grans de la ciutat. Format principalment
per persones grans en representació d’entitats, dels òrgans de participació de persones
grans del districtes, o a títol individual, a més de representació tècnica i política d’àmbit
ciutat i dels districtes. (La composició dels seus espais es pot consultar aquí).

Qui som

Persones grans, Participació

Àmbit

Entre d’altres:

• Fomentar la participació de les persones grans de la ciutat en totes les polítiques i
temàtiques que les afectin o interessin. Trencar barreres que puguin dificultar la
participació, procurant que aquesta sigui inclusiva i representativa de la pluralitat i
diversitat de persones grans.

• Garantir els drets i la dignitat de les persones grans i promoure el reconeixement
de la seva contribució a la societat. Lluitar contra les discriminacions, i en particular
l’edatisme. Treballar, conjuntament amb altres agents i amb la ciutadania de totes
les edats, per una ciutat amigable amb les persones grans i, per extensió, una
societat amigable amb l’edat, que tingui en compte i beneficiï totes les persones.

Objectius

OFICINA PER LA NO DISCRIMINACIÓ – AJUNTAMENT DE BARCELONA
TAULA D’ENTITATS

https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/com-sorganitza-i-qui-el-composa


Serveis

El CAGG reuneix els seus i les seves membres en Plenari, part dels quals formen la
Comissió Permanent. També consta de grups de treball temàtics, oberts a la participació
de totes les persones grans que hi tinguin interès, siguin o no membres del Consell. I
promou processos participatius, projectes i campanyes, i altres sessions i accions, per
fomentar una participació el més àmplia possible de les persones grans (junt amb
d’altres grups d’edat, professionals...) i tractar temes d’interès que es consideri important
abordar, difondre, compartir coneixement o generar conscienciació. Tot per assolir els
objectius indicats, participant mitjançant diagnosis, propostes, coproducció i seguiment
d’actuacions i polítiques.

En aquest sentit, i d’acord amb els objectius esmentats, un dels temes clau per al
Consell des de fa temps és la defensa dels drets de les persones grans (i dels drets en
general), i la lluita contra totes les discriminacions, i contra l’edatisme en particular.

El Consell ha impulsat tant el debat i la participació entorn aquestes qüestions, com
també projectes concrets per contribuir a sensibilitzar la ciutadania i a empoderar les
persones grans envers l'edatisme, com el projecte “Soc gran, i què?”, o el “Document
obert de drets i llibertats de les persones grans”, que es treballa des de l'any 2001, i el
Decàleg davant la pandèmia.

Actualment en aquest àmbit s'està col·laborant amb l'OND i el CRDH i s’inicia també una
col·laboració amb el CJB. Enguany s’inicia el procés de la 6a Convenció Les Veus de
les Persones Grans, que té lloc cada 4 anys i és el moment de més àmplia participació,
un moment en què es pot ampliar el treball per erradicar l’edatisme i les discriminacions.

Algunes entitats membres també treballen en aquest àmbit. Per exemple, l'Associació
Catnova aborda qüestions de discriminació de persones grans d'origen divers, i
ASENCAT ofereix serveis que ajuden a combatre discriminacions que poden patir
persones grans en diversos àmbits.
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https://ajuntament.barcelona.cat/personesgrans/ca/canal/drets-i-llibertats-de-les-persones-grans
https://ajuntament.barcelona.cat/dretssocials/sites/default/files/arxius-documents/decaleg_gent_gran.pdf
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Carlos Garcia Abalos, tècnic municipal referent del Consell (Departament de Participació
Social)

Coordinacions

Carlos Garcia Abalos (cagg@bcn.cat)

Contacte

https://barcelona.cat/consellgentgran

Lloc accessible

mailto:cagg@bcn.cat
https://barcelona.cat/consellgentgran

