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ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data: 26 d’ abril del 2017 

Hora: 17:00 

Lloc: Sala Andreu Cortines. La Seu del Districte. 

Assistents:  

Entitats  

 

Lourdes Garcia , Associació de Comerciants Onze de setembre  

Manel Isas, Associació del Casal de la gent gran Mossèn Clapes 

Mª Dolors Guarner, Associació del Casal de la gent gran Mossèn Clapés  

Mari Carmen Arias, Associació del Casal de la gent gran Mossèn Clapes  

Pilar Bastante , Associació del Casal de la gent gran Mossèn Clapes  

Geles Martín, Casal de la gent gran Mossèn Clapés 

Elisa Balius, Associació de la gent gran Bascònia  

Maria Nisa , Parròquia Sant Pius X 

Montse López, AA.VV Congrès-Indians 

Lluis Crusellas- Amics de la Fabra i Coats 

Lluis Crusellas- Foment Sardanista 

Josep Vilà- Casal de la gent gran Sant Andreu  

Josep Muñoz, Casal dela gent gran la Palmera  

Jordi Casares, Casa de Granada 

Rosa Marin ,Casal de la gent gran de Navas  

Enriqueta Nebot , Casal de la gent gran de Navas  

Anna Ribas , Casal de la gent gran de Navas i Casal de la gent gran Palmera  

Jordi Casares, Associació de Veïns Meridiano Cero- AMEC 

Maria Pilar Johera, Parròquia de Sant Pacià 
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Teresa Marfull, Fundació Casa Asil 

Jordi March , ADEGG 

Mari Fe Molano, Representant del districte de Sant Andreu, del Consell Assessor de la gent 

gran  

Conselleres/s municipals : 

Carmen Santana , PPC 

Quim Pañart, ERC-AM 

Josep Vilà, CIU 

Iván Marza, PSC  

Antonio Fortes, conseller de la gent gran  

Ivan Altimira , CUP-PA 

Marcos Rodríguez, C’S 

 

S´excusen :  

Residencia i Centre de Dia de la Sagrera  

Directora Eap Casernes 

 

Orde del dia : 
 

 Benvinguda de la Regidora del Districte , Sra. Carmen Andres. 

 Presentació del projecte :Voluntariat perla llengua , Vull ser gran i què ? 

 Consell Assessor de la gent gran  

 Altres informacions : Movent-nos ( 31 de maig ), Concert de la Banda Municipal ( 2 d’ 

octubre Dia internacional de la gent gran ) 

 Altres  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Temes tractats: 

1. Aprovació de l’ acta de la sessió anterior . 

Carmen Andres dóna la benvinguda a les entitats assistents al Consell de la gent gran i 

presenta a Antonio Fortes , conseller de la gent gran del districte de Sant Andreu .  

També presenta a Antonio Lozano secretari del Consell Assessor de la gent gran, àrea 

dels Drets Socials ,qui recorda el projecte, Vull ser gran i què, l’ ’objectiu del qual  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 .Informa 

que ja s’ ha realitzat el Taller del teatre Fòrum , i s’ han realitzat dues peces de teatre , 

les quals s’ han presentat a la Lira i properament als casals de la gent gran municipals .  

Es recorda que el teatre fòrum, és un taller de teatre que mitjançant jocs i exercicis 

teatrals s’ ha preparat una peça de teatre per tractar situacions quotidianes i conflictes 

relacionats; ha permès reflexionar 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.  

També informa que s’ està treballant amb una maleta pedagògica per trencar els 

estereotips de la gent gran. Aquest material es vol treballar amb serveis d’ infants i joves 

També s’ està treballant per la creació de materials audiovisuals, amb la realització d´un 

vídeo argumental de 10 minuts i la creació de 10 píndoles d’ 1 minut i  d´una guia de 

recomanacions per combatre els estereotips i materials gràfics de sensibilització. La 

darrera fase serà la creació d´una web per poder recollir opinions i reflexions . 

Carmen Andres fa una extensa exposició de la defensa dels drets de la gent gran i que 

amb l’ edat no es poden perdre els drets . S’ ha d’ afavorir des dels serveis i entitats la 

transmissió dels valors en positiu de la gent gran a tots els àmbits i als equipaments de 

proximitat  

El Secretariat del Consell Assessor de la gent gran comparteix la satisfacció amb el 

districte de Sant Andreu , perla implicació que hi ha en aquest projecte . 

Es fa el visionat del Vídeo del projecte que presenta Antonio Lozano . I s’ entrega punts 

de llibre del projecte Soc gran i què. 

Antonio Lozano també fa la presentació dels Fòrums de les Veus de les persones grans 

III . Des del Consell Assessor de la gent gran es promou diferents fòrums participatius i 

de debat per articular propostes d’ acció i reflexió per la propera Convenció de les Veus 

de les persones Grans . Aquests fòrum es celebraran els dies 3, 17 i 24 de maig a 

les9,30hores al palau Macaya , passeig de Sant Joan , 108,amb l’objectiu d’ abordar les 
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discriminacions i estereotips com a estratègia per trencar amb les idees , les actituds i 

les conductes negatives sobre les persones grans i el fet d’ envellir . 

 

2. Consell Assessor de la gent gran : Ma Fe Molano fa una presentació al Consell de 

la gent gran . 

Mari Fe Molano , com a representant del districte de Sant Andreu  al consell assessor 

de la gent gran de ciutat, ha de ser el nexe d’ unió, i vehicular les propostes i inquietuds 

de les entitats membres del Consell de la gent gran del districte amb la ciutat. 

L’ objectiu és potenciar la participació de les persones grans a la xarxa comunitària del 

districte , treballant coordinadament amb les indicacions de la Regidoria del districte i 

amb l’ assessorament i acompanyament del consell de la gent gran i la tècnica de la 

gent gran  i recollint les inquietuds, necessitats ,opinions i propostes de les entitats de 

gent gran del districte . La Mari fe iniciarà les visites a les entitats de gent gran del 

districte . 

Es recorda que el Consell Assessor de la gent gran , és un òrgan consultiu i de 

participació. 

3. Presentació del projecte Voluntariat per la llengua . 

El servei de normalització lingüista presenta el projecte  

Es visiona un vídeo del projecte  

            La proposta des del el consorci de normalització lingüística es promoure les parelles 
lingüístiques des del els casals de gent gran.   
 
S'hauria de buscar en els mateixos casals voluntaris i aprenents per poder fer-ho, el Marcel ens 
comunica que si algú es quedés sense parella ens buscarien gent segons els perfils.   
 
La proposta es de 10 sessions d'una hora cada setmana en el espai del casal. També ofereixen 
un carnet (amb durada d'un anys) amb descomptes per si les parelles s'animen a trobar-se en 
un altre lloc que no sigui el espai oferit.  
 
S'ha pactat que es començarà a oferir aquest programa a partir de l'octubre que es quan 
comença la resta de tallers, ja que en aquestes dates es difícil que hi hagi un compromís per 
part dels usuaris (vacances). 
 
El fet de crear parelles en una organització ofereix un entorn d'aprenentatge flexible que facilita 
l'evolució en la autonomia lingüística.  

 

4. Altres informacions . 

Es recorda dues dates :Movent-nos, activitat física per a la gent gran que es programarà 

a la Plaça de Can Fabra, el proper 31 de maig i el concert pel dia internacional de la 

gent gran que es celebrarà al Sat teatre el proper 2 d’ octubre del 2017 . 
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Barcelona , 26 d’ abril del 2017  

 
 
 
 


