ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Data: 22 de desembre del 2016
Hora: 17:00
Lloc: Sala Andreu Cortines. La Seu del Districte.
Assistents:
Entitats
Rosa Marin Casal de la gent gran de Navas
Enriqueta Nebot , Casal de la gent gran de Navas
Josep Maria Gracia , Ajupel
Ma Fe Molano, casal de la gent gran de Navas i Casal de la gent gran Palmera
Jordi Casares, Associació de Veïns Meridiano Cero- AMEC
Josep Muñoz, Associació Casal de la gent gran de la Palmera
Lluis Crusellas, Amics de la Fabra i Coats i Foment Sardanista Andreuenc
Maria Pilar Johera, Parròquia de Sant Pacià
Maria Rosa Rius, Col·legi Farmacèutics de Barcelona
Josep Maria Pedrol, Casal de la gent gran Mossèn Clapes
Teresa Marfull, Fundació Casa Asil
Jordi March , ADEGG
Mari Carmen Arias Gonzalez, Associació del Casal de la gent gran Mossèn Clapés
S´excusen :
Residencia i Centre de Dia de la Sagrera

Conselleres/s municipals :
Carmen Santana , PPC
Quim Pañart, ERC-AM
Josep Vilà, CIU
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Iván Marza, PSC
Absents:
Marcos Rodríguez, C’S
Ivan Altimira, CUP-PA
Orde del dia :


Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior.



Presentació i informació del Projecte per a la desconstrucció d´estereotips i prejudici de
les persones grans amb el suport del Consell Assessor de la gent gran.



Altres informacions

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temes tractats:
1. Aprovació de l’ acta de la sessió anterior .
S´aprova l´acta del darrer consell de la gent gran celebrat el dia 5 de juliol del 2016 . El
conseller tècnic excusa la presencia al consell de la gent gran de la Regidora del
Districte Carmen Andrés.

2. Presentació i informació del Projecte per a la desconstrucció d´estereotips i
prejudici de les persones grans amb el suport del Consell Assessor de la gent
gran.
Antonio Lozano , secretari del Consell Assessor de la gent gran, àrea dels Drets Socials
,fa la presentació del projecte. L’objectiu del projecte és qüestionar els estereotips i
prejudicis que per raó d´edat sovint pateixen les persones grans, i reivindicar el seu dret
a la diferència i a la igualtat lluitant contra les discriminacions, sensibilitzar a la
ciutadania respecte a col·lectius de persones grans que pateixen doble discriminació (
dones grans , per raons de cultura) i respecte el compromís de les persones grans amb
el dret a la diferencia i a la diversitat .
Es presenta la proposta del Taller del Teatre Fòrum al Districte de Sant Andreu que es
realitzarà a partir del 19 de gener fins el 23 de març del 2017(10 sessions) a la Societat
Cultural i esportiva La Lira del carrer Coroleu, 15 del barri de Sant Andreu de Palomar.
L´objectiu del taller és la construcció de forma participada d´una peça de teatre que ens
serveixi per al debat entorn als estereotips que hi ha sobre les persones grans, no
només hi ha una forma d´envellir, es pensa que es negatiu fer-se gran ?
S´informa que el teatre fòrum, és un taller de teatre que mitjançant jocs i exercicis
teatrals es prepararà una peça de teatre on s´intentarà tractar situacions quotidianes i
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conflictes relacionats, es reflexionarà sobre els estereotips i prejudicis relacionats amb
l´edat i de com podem desconstruir-los d´una manera lúdica i educativa i compartint els
beneficis de la creació col·lectiva. Al final del procés es farà una presentació de la peça
del teatre fòrum. Es demana que qui participi adquireixi el compromís d´assistència a
totes les sessions .
Hi ha 30 places i en aquests moments hi ha places vacants per cobrir .
S´informa que aquesta proposta del teatre fòrum també s´iniciarà paral·lelament als
districtes de Ciutat vella i Sants-Montjuïc .
Hi haurà una segona fase del projecte que serà la creació de materials audiovisuals,
amb la realització d´un vídeo argumental de 10 minuts i la creació de 10 píndoles d’ 1
minut. Una tercera fase serà la creació d´una guia de recomanacions per combatre els
estereotips i materials gràfics de sensibilització, i la darrera fase serà la creació d´una
web per poder recollir opinions i reflexions afavorint la dinamització a les xarxes socials .
S’inicia torn de preguntes i s’aclareixen diferents aportacions :
-

El grup del teatre fòrum no es tancarà fins que no es cobreixin totes les places

-

El projecte s´ha presentat a tots els casals municipals del districte i al projecte
Radars i Persones Grans, grans persones.

-

La Xixa Teatre , es la companyia que s´encarregarà de dinamitzar els tallers de
Teatre-fòrum: la Xixa teatre ja programat les visites de presentació del projecte a
tots els Casals Municipals per informar i sensibilitzar del projecte .

-

Els assistents aportaran, però també es destaca el coneixement que es podrà
adquirir i els beneficis de la creació col·lectiva .

Des del Secretariat del Consell Assessor de la gent gran s´anima a participar-hi, i
destaca la implicació que està tenint el Districte de Sant Andreu i en concret a seva
Regidora per la implementació del projecte al nostre territori .
3. Altres informacions :
-

Jordi Casares , informa que el president de l´U.E Sant Andreu ofereix, l’assistència
als partits del Sant Andreu de forma gratuïta a totes les persones jubilades dels
casals de la gent gran del districte i a totes les entitats que formen part del Consell
de la gent gran del districte de Sant Andreu .L’accés serà per la porta del carrer
Pare Manyanet, cantonada carrer Virgili i podran venir acompanyats d´infants
menors de 12 anys .

-

Mari Fe Molano, presenta la seva candidatura per representar al districte de Sant
Andreu al Consell Assessor de la gent gran .

-

S´informa del projecte Radars i del projecte persones grans persones .
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-

Josep Maria Gracia presenta una nova entitat de gent gran del districte de Sant
Andreu : Ajupel (associació de jubilats i pensionistes lliures) .

-

Antonio Lozano informa de les dues vacants de representants del Consell Assessor
de la gent gran del districte de Sant Andreu . també informa d´altres grups de treball
que s´estan impulsant des del Consell Assessor de la gent gran : benestar i salut,
igualtat i bon tracte, participació i formació al llarg de la vida i Barcelona amigable
amb les persones grans .Aquests grups de treball són espais oberts a la participació
.Es traslladaran les dates d´aquests grups de treball al conseller de la gent gran i a
la tècnica de gent gran del districte de Sant Andreu

Barcelona , 22 de desembre del 2016
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