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ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data:  7 de juny 

Hora: 17h 

Lloc:   seu del districte-sala Andreu cortinas 

Assistents:  

Entitats i serveis  

ADEGG, , AAVV Meridiano Cero, Casal de gent gran La Palmera, Casal de gent gran Navas, Casal gent 
gran Trinitat Vella, Casal de gent gran Bon Pastor, Casal gent gran Mossèn Clapes, Casal Cívic Sant 
Andreu, Habitatges amb serveis Joan Torras, Aula extensió Universitària de Sant Andreu, Associació 
Ciutadana pel dret de les dones, Centre de dia Casa Bloc, Associació de gent gran Bascònia, Carmen 
Santana, Associació de Veïns Congres-Indians 

Consell Assessor de la Gent Gran 

Associació Dret a Morir Dignament 

Voluntariat dels Casals Gent Gran la Palmera, Navas, Mossèn Clapes, ,  

S’excusa :Espai de la gent gran Baró de Viver , Casal Cívic Trinitat Vella  

Conselleres/s municipals : 
Marta Villanueva Cendan, consellera de la gent gran GMDPSC 
Rut Ana Gabriel Zarco, consellera GMD BcnComú 
Xavier Cussó Bordes-consellera GMDERC 
 
Tècniques municipals  
Susanna Descals Roca -Tècnica municipal gent gran del Districte de Sant Andreu  
 
 
Ordre del dia: 

 Benvinguda de la consellera de gent gran de Sant Andreu 

 Aprovació de l’acta del consell anterior  

 Presentació del projecte Associació Aula d’Extensió Universitària Sant Andreu, a càrrec 
d’en Ricard Canals. 

 Presentació de la taula de gent gran del Districte de Sant Andreu. 

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

 Programació activitats octubre en commemoració del Dia Internacional de la gent gran – 
Concert de la Banda Municipal (dimarts 4 d’octubre), Sat Teatre  

 Altres informacions 
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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’aprova l’acta de l’anterior Consell de la gent gran. 

2. Presentació del projecte d aprofitament de les taronges dels carrers de Sant Andreu, 
Melmelada Marga. 

La consellera de gent gran explica el projecte i informa que a la sessió del consell de gent 
gran es repartirà una mostra de les melmelades. 

D’altra banda informa que abans de l’ estiu es repartiran melmelades als casals i espais de 
gent gran del Districte, centres de dia i residencies de gent gran . 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/20/sant-andreu-aposta-per-laprofitament-
alimentari-convertint-les-taronges-dels-seus-carrers-en-melmelada/ 

3. Presentació del projecte Presentació del projecte Associació Aula d’Extensió Universitària 

Sant Andreu, a càrrec d’en Ricard Canals. 

Es presenta el projecte, tutelat per la Universitat Pompeu Fabra i adscrits a AFOPA. Tenen 
suport de l’ Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya . Actualment hi ha al 
voltant de 300 persones associades (edat mitjana de 76 anys). La seu social està a l’ Hotel d’ 
entitats Can Guardiola, carrer Cuba, 2 i L’Auditori de Can Fabra, és l’ ¡espai on realitzen amb 
normalitat les conferencies (dijous tarda) i els seminaris (dimarts tarda). 

L’entitat no té cap ànim de lucre; rep subvenció de l’Ajuntament de Barcelona i les quotes 
anuals de les persones associades. 

L’objectiu de l’Aula E. Universitària és: 

- fomentar una acció cultural permanent en les persones grans a traves de 
conferències (al voltant de 29 a 32 per curs amb contingut acadèmic) i 
cursets (5-7 sessions centrades en una temàtica especifica), organització de 
visites i excursions culturals (de tot un dia), i d’organització d’activitats d’ 
interès cultural. 

- fer barri: treballar enxarxada ment amb els equipaments del barri ( 
biblioteca Can Fabra, Ateneu Harmonia, espai Bota, Hotel d’entitats), i 
publicació en el canal youtube (durant 1 setmana) de les conferencies., 
gravades a traves de streaming. 

- disminuir la bretxa digital: Noves tecnologies. Les Tic i l’streaming (al 
voltant de 15 -20 persones es connecten a les conferencies), i comunicació 
a traves dels correus electrònics. Moltes persones grans encara requereixen 
acompanyament , i es manté els programes en paper (tot i que  cada cop es 
mes residual, per noves generacions de persones grans que fan un us més 
habitual del telèfon mòbil, xarxes socials, ordinadors). 

S’informa dels efectes de la pandèmia Covid-19 que ha provocat que hi hagués baixes de 
persones associades de l’entitat. L’entitat es va ressentir per la seva programació. 
Actualment a maig 2022 hi ha 293 persones associades. Actualment l’objectiu es no perdre 
pressupost. Actualment la quota de persones associades és de 38€ (hi hagut un petit 

https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/20/sant-andreu-aposta-per-laprofitament-alimentari-convertint-les-taronges-dels-seus-carrers-en-melmelada/
https://ajuntament.barcelona.cat/premsa/2021/02/20/sant-andreu-aposta-per-laprofitament-alimentari-convertint-les-taronges-dels-seus-carrers-en-melmelada/
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increment perquè s’ han hagut de comprar càmeres i nous portàtils per fer les sessions per 
streaming). 

https://aulasantandreu.cat/conferencies/categoria/conferencies/llista/ 

                 Preveuen que el proper curs 2023 demanin de nou subvenció a l’Ajuntament de Barcelona.  

                 Torn de paraules : 

- L’aplicabilitat de les noves tecnologies ha estat molt complicat al començament, però 
a poc a poc tot el que es feia en paper es va incorporant de forma digital, o bé se’ls 
ajuda. S’està associant gent gran més jove, el perfil està canviant. Les persones 
prefereixen però assistir majoritàriament presencialment pel vincle que s’estableix. 

- Les conferencies no es poden portar in situ als casals de gent gran i espais de gent 
gran. Només poden exportar de forma digital a traves del canal youtube (canal privat 
obert una setmana després de cada conferencia). Si hi ha entitats de gent gran 
interessades, es poden posar en contacte amb l’aula extensió universitària a traves 
del correu electrònic i facilitar l’accés durant les set dies següents a la conferencia 
aula@aulasantandreu.cat 

      La presentació es farà arribar a totes les entitats i serveis del consell gent gran. 

4. Presentació de la taula de gent gran del Districte de Sant Andreu. 

Al darrer Consell de gent gran celebrat el mes d’octubre del 2021 es va fer la proposta de 
constituir un òrgan intermedi entre el consell de gent gran i el consell assessor de la gent 
gran de ciutat per poder treballar i vehicular mes coordinadament i de forma més 
representatives, amb l’objectiu de fer arribar propostes col·lectives i prèviament debatudes 
al districte (pels membres que vulguin representar la taula de gent gran del Districte). 

S’ha configurat la primera taula de gent gran amb la voluntat de treballar directament amb 
els membres representants del Consell Assessor de gent gran; les persones que hi formen 
part són persones referents als diferents barris i han de fer de radars per conèixer  les 
inquietuds, voluntats, peticions de les persones grans del Districte: Josep Gall (barri Sant 
Andreu) Lucia, Anna Nuria (Navas), Pilar (La Sagrera), Ramon Porta (Sant Andreu), Bon 
Pastor ,Carmen Santana, Marife Molano i Ramon porta (consell assessor del agent gran), 
Rosa Martínez (Trinitat Vella)i Encarna (Bon Pastor). 

Es farà arribar l’acta de la primera taula, i es convida a mes persones grans dels barris a 
participar-hi. 

Altres propostes : 

- Fomentar els comerços-espais amigables: espais acollidors per a les persones 
grans (mobiliari per seure, menjar a domicili).  

- Seguiment i trucades a  les persones grans (pels seus aniversaris o persones que 
no venen a les entitats per problemes de salut) des de les entitats de gent gran. Ja 
hi ha experiències i es proposa que ho vagin incorporar totes les entitats i serveis 
que formen part del consell de la gent gran (experiència ACDD i Mossèn Clapes). 
Compartir bones pràctiques i mantenir vincles entre les persones grans, i 
reconèixer les bones praxis. 

- Es demana el funcionament actual del servei de PADES, es traslladarà al consell 
de salut del Districte  

- Creació d’un grup de watts up, per cohesionar la taula de gent gran. 

https://aulasantandreu.cat/conferencies/categoria/conferencies/llista/
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- Convocar una propera Taula de gent gran abans del 15 de juliol. 

- Altres entitats proposades: Associació de veïnes i veïns de Sant Andreu de 
Palomar, Associació de gent gran Bascònia . 

- Es proposa que des de la taula de Radars hi hagi representació dins de la Taula de 
gent gran del Districte. 

- Com arribem a les persones grans que estan a espais públics, a les places dels 
barris,  i que no estan vinculades i enxarxades als serveis i equipaments públics? 

- Es comparteix la preocupació pel mal us dels patinets al districte de Sant Andreu. 
Problemes de convivència a la ciutat de Barcelona.  

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

A nivell de ciutat s’està treballant per les Ciutats Amigables, per la mobilitat a les ciutats 
(conviure amb els carrils bicis, per exemple ), com seguim treballant per la soledat no 
volguda (com arribem a les persones grans que estan més limitades físicament. 

Marife Molano, explica el Congres que ha assistit a Madrid sobre com s’està incidint amb la 
participació de les persones grans.  Comparteix la satisfacció de estar col·laborant amb l’ 
Ajuntament de Barcelona, perquè la política municipal està molt a prop de les persones 
grans. Comparteix que ha vist certes diferencies en altres municipis de l’Estat Espanyol. 

Ramon Porta explica que ja s’està treballant per la propera VI Convenció de les persones 
Grans a BCN. 

6. Programació activitats octubre en commemoració del Dia Internacional de la gent gra 
– Concert de la Banda Municipal (dimarts 4 d’octubre), Sat Teatre  

S’informa que es farà arribar un enllaç per recollir les programacions de les entitats i serveis 
de gent gran, en motiu de la Commemoració del Dia Internacional de les persones grans 
del Districte de Sant Andreu. 

Des del Districte recollirem totes les programacions en motiu i commemoració al Dia 
Internacional de les persones grans del Districte de Sant Andreu (durant tot el mes 
d'octubre). 

El link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAA
AAAAAAAa__Qcy_HJUQVhWWkExVDVMQlJRVllCVE9YSDhDRklHUC4u 

Des del Departament de comunicació del Districte prepararan la comunicació i els llibrets 
corresponents. 

El termini es el 16 de setembre inclòs. 

Es recorda que s’ha de millorar la difusió i la comunicació dels diferents actes . 

S’informa que durant el mes de juliol i setembre 2022 s’enviarà un correu i es trucaran a les 
entitats de gent gran per convidar-les al Concert del Sat Teatre, del proper dimarts 4 d’ 
octubre, 16 hores. 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQVhWWkExVDVMQlJRVllCVE9YSDhDRklHUC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=DQSIkWdsW0yxEjajBLZtrQAAAAAAAAAAAAa__Qcy_HJUQVhWWkExVDVMQlJRVllCVE9YSDhDRklHUC4u
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7. Altres informacions 

Entitat Dret a a Morir Dignament, Lola Toledano presenta el servei i ofereix la possibilitat 
de programar xerrades de sensibilització per les entitats i serveis del Consell de gent gran 
del Districte. 

lola.toledano@coltscat.cat. S’entreguen díptics informatius.   

Carmen Santana, explica l’origen del Grup de teatre Girabel, entitat que sorgeix del 
projecte SOC GRAN i QUE, que tenen la seu a la Lira  

Aquest grup de teatre tenen un ventall de 4 peces de teatre. 

Persona de contacte Carmen Santana: carmen_sangon@yahoo.es 

 
Barcelona, 7 de juny del 2022 
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