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ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data: 16 de juny del 2021 

Hora: 17h 

Lloc: sala Joe Forga- Ateneu Harmonia  

Assistents:  

Entitats i serveis  

Plataforma Veïnal, Associació de veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar. AAVV Meridiano Cero, 
AAVV DE Navas Casal de gent gran La Palmera, Casal de gent gran Navas, ADEGG, Consell Assessor 
de la Gent Gran, Casal de gent gran Bon Pastor, Fundació Casa Asil de Sant Andreu, Aula extensió 
Universitària de Sant Andreu, Associació ciutadana pel dret de les dones entitat Caliu, Cap Casernes 
Sant Andreu, Centre de dia Casa Bloc. 

Voluntariat dels casals gent la Palmera, Navas, Mossèn Clapes, Associació de gent gran Bascònia , 
S’excusa 

Casal Cívic Sant Andreu, Espai de Gent Gran de Baró de Viver, Amics Fabra i Coats, Foment Sardanista 
Andreuenc. 

 

Conselleres/s municipals : 
Marta Villanueva Cendan , consellera de la gent gran GMDPSC 
Rut Gabriel Zarco, consellera GMDCnComú 
Montserrat Reyes -consellera GMDERC 
Marcos Rodríguez-conseller GMDCiutadans 
 
Tècniques municipals  
Susanna Descals Roca -Tècnica municipal gent gran del Districte  
 
 
Ordre del dia : 

 Benvinguda de la consellera de gent gran de Sant Andreu 

 Aprovació de l’acta del consell anterior  

 Programació d’activitats durant el mes d’octubre en commemoració del Dia 
internacional de les persones grans: Envellir participant: persones grans i diversitat  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBL
ZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&
sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU 

 Consell Assessor de les persones grans, a càrrec de Marife Molano i Ramon Porta. 

 Altres informacions: Taula de gent gran del Districte de Sant Andreu, Actuació Banda 
Municipal Sat Teatre (30 de setembre) en commemoració del Dia internacional de les 
persones grans.  

 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU
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Temes tractats: 

1. Benvinguda de la consellera de la gent gran  

Marta Villanueva dóna la benvinguda als grups municipals, entitats i persones que 
assisteixen al Consell de la gent gran., amb la consideració que aquest consell es presencial 
després de molt de temps. 

S’ha mantingut les mesures Covid a la sala  

S’aprova l’acta de l’anterior Consell de la gent gran. 

La Fundació Casa Asil no ha rebut l’ anterior acta . Es tornarà a enviar. 

 

2. Programació d’activitats durant el mes d’octubre en commemoració del Dia 
internacional de les persones grans: Envellir participant: persones grans i diversitat  

S’adjunta l’enllaç per compartir la informació de les activitats que programin entitats, 
associacions i serveis durant el mes d’octubre.  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBL
ZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&
sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU 

Marta Villanueva proposa el lema pel proper 1 d’octubre destacant: Envellir participant: 
persones grans i diversitat . Enguany es preveu fer difusió a traves d’un fulletó on entitats, 
associacions i serveis del Districte podran compartir les seves programacions.  

Es posa en valor que enguany si que es farà l’actuació de la Banda Municipal al Sat Teatre , 
previst pel proper 20 de setembre a les 17 hores. Properament s’enviarà un enllaç a les 
entitats. Les entrades es podran adquirir a traves d’un enllaç que prepararà el Sat Teatre. 

S’acorda que s’aniran enviant les indicacions del Procicat per poder planificar amb temps les 
activitats adreçades a les persones grans. 

Des de Radars Sant Andreu s’està treballant pel contingut de la setmana de la gent gran (a 
mitjans del mes de juliol es convocarà una reunió Radars Sant Andreu per compartir la 
informació) que es preveu a mitjans d’octubre. Des del Cgg Bascònia han previst l’obertura 
del jardí per fer activitats en grups de 20 persones. Ofereixen el jardí per promoure activitats 
del projecte Radars, i treballar la part emocional de les persones grans. 

3. Consell Assessor de les persones grans, a càrrec de Marife Molano i Ramon Porta, 
representants del Districte de Sant Andreu. 

Es recorda que enguany es celebrarà el 30è aniversari del Consell Assessor de la gent gran. 
Es posa en valor la tasca que estan realitzant la Marife i en Ramon , i el treball transversal . 
Marta posa al centre la tasca realitzada i que s’ ha de compartir i visibilitzar  

Marife Molano exposa tres temes que s’està treballant en el consell assessor:  

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQjZOR1lIMkJIM1VLVFhDUFJDSEFMRVlLRy4u&sharetoken=x0YPFxodahUHo4lzU5uU


 
 
 
 
 
 

3 
 

-bretxa digital: s’està aprofundint les necessitats des del consell assessor: quines són les 
necessitats de les persones grans en eines digitals (fer gestions als bancs, pèrdua 
d’autonomia, s’han de donar eines i formacions adreçades a les persones grans). 

-edatisme: discriminació per raó d’edat. Si ens oblidem de les persones grans,  si els equips 
mèdics s’adrecen als fills de les persones grans, és edatisme.  

-intergeneracional: es proposa treballar amb persones grans i població jove i anar aprenent 
uns dels altres. 

Ramon Porta :exposa altres àmbits de treball 

-Taula d’amigabilitat i desplegar el Compromís ciutadà amb les persones grans.  

-Coneixement i millora de la comunicació de i amb les persones grans: persones grans 
reflectides en els mitjans de comunicació ( es recorda el poc reso mediàtic, que va tenir la V 
Convenció de les persones grans en els mitjans de comunicació, per exemple) 

-Lluitar contra la solitud no volguda de les persones grans : potenciar i promoure accions des 
de les entitats i serveis als barris i territoris de Bcn. 

Marife Molano va fer una visita a l’ Oficina de la no discriminació de BCn: Ajuntament de 
Barcelona esta preparant un vídeo sobre els diferents cicles de vida i la lluita contra els 
estereotips i discriminacions de les persones grans generar n material per poder compartir a 
centres escolars , a mitjans de comunicació. 

Intervencions : 

-Hi ha diferents realitats de persones grans soles . 

-Des de l’Aula extensió universitària coneixen moltes persones grans soles. Proposa per 
exemple un projecte intergeneracional amb persones joves que tinguin formació i 
preparació en l’atenció a les persones grans. Proposa que l’Ajuntament fes la part formativa 
i pogués contractar aquest tipus de servei . Es recorda però que hi ha serveis d’ atenció 
especialitzada a les persones grans (Creu Roja, Baixem al carrer, Serveis socials -SAD-
,Radars..). Donar seguretat a les persones grans. 

- Es posa en valor el projecte de Radars, la taula comunitària de salut del barri de Sant 
Andreu (fa pocs dies es va presentar la diagnosi). 

-Es proposa compartir recursos d’atenció per les persones grans amb necessitat d’atenció 
personal, a la web del districte de Sant Andreu? 

-Compartir coneixements i recursos entre les entitats i serveis  per a persones grans del 
Districte de Sant Andreu 

La consellera de gent gran i els representants del Consell Assessor de la gent gran, proposen 
un espai de treball en el format taula de gent gran del Districte (espai diferent al consell de 
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gent gran), on es pugui traslladar des dels diferents barris del Districte les necessitats, 
peticions, continguts ...  reflexions i aportacions i fer-ho arribar al Consell Assessor de la gent 
gran.  Una taula de gent gran que ens serveixi de debat entre les entitats, associacions i 
serveis, sobre les persones grans als barris del Districte ... Es demana que es pugui traslladar 
les propostes, reivindicacions o continguts que nodreixin al Consell Assessor de la gent gran. 
Es proposa aquest espai conjunt de treball i de construcció col·lectiva entre totes les entitats 
que formen part del Consell de gent gran. L’objectiu final es empodarar les intervencions de 
Marife i Ramon al Consell Assessor de ciutat, des del suport i acompanyament de treball 
conjunt amb les entitats del consell gent gran del Districte. 

Després del debat, s’acorda fer una convocatòria oberta a les entitats i serveis de gent gran 
dels diferents barris del Districte de Sant Andreu a la tardor per configurar la taula de 
treball de gent gran, que sigui representativa i decidir-ne el calendari, i sí finalment es 
necessari convocar-la. La voluntat és fer un espai de treball àgil i que ajudi a les 
intervencions posteriors dels representants del Consell Assessor de la gent gran de Bcn  

4. Altres informacions  

S’enviarà un correu electrònic amb l’enllaç per començar a recollir les programacions 
corresponents en commemoració del dia de la gent gran  

El mes de setembre s’ enviarà i es trucarà a les entitats del consell gent gran per informar-
les com accedir a les entrades pel concert del Sat Teatre, a traves d’un dispositiu web que 
ens facilitarà el Sat teatre 

 

Es demana informació sobre el servei d’àpats en companyia i la necessitat d’ampliar places. 

 

Barcelona, 16 de juny del 2021 

 

 

 

 


