
 
 
 
 
 
 

1 
 

  
 
ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data: 27 d’octubre del 2020 

Hora: 17h 

Plataforma: Jitsi (online) 

Assistents:  

Entitats i serveis  

Associació veïnal Sant Andreu Sud, Associació de veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar, Casal gent gran 
Mossèn Clapes Casal de gent gran Bascònia, Casal de gent gran La Palmera, Casal de gent gran Navas, ADEGG, 
Consell Assessor de la Gent Gran, Casal de gent gran Bon Pastor, EAP Casernes, Fundació Casa Asil de Sant 
Andreu, Espai de Gent Gran de Baró de Viver. 

Voluntariat dels casals gent la Palmera, Navas  

Junta Casal gent gran Bascònia  

Joan Martínez, Marife Molano, Ramon Porta ,Consell Assessor de la gent gran de Barcelona  
 

S’excusa 

Casal Cívic Sant Andreu 

Plataforma Veïnal de Sant Andreu  

Conselleres/s municipals : 
Marta Villanueva Cendan , consellera de la gent gran GMDPSC 
Rut Gabriel Zarco, consellera GMDCnComú 
Anna Satorra Sansano, consellera GMDJxCat 
Montserrat Reyes -consellera GMDERC 
Marcos Rodriguez-conseller GMDCiutadans 
Anna Garcia Escrig- consellera GMBxCanvi 
 
Tècniques municipals  
Susanna Descals Roca ,Tècnica municipal gent gran del Districte  
Elena Mas, Departament de Promoció de la Gent Gran de l’Ajuntament de Barcelona 
Carlos Abalos, secretari del Consell Assessor de la gent gran 

 
 
Ordre del dia : 
 

 Benvinguda de la consellera de gent gran de Sant Andreu 

 Aprovació de l’acta del consell anterior  

 Informacions des de la direcció de promoció de gent gran de l’Ajuntament de Barcelona i Consell assessor 
de la gent gran de l’ Ajuntament de Barcelona. 

 Informació de la programació d’activitats dels casals de gent gran municipals. 

 Compartim els projectes de gent gran de les entitats i serveis als barris del Districte. 

 Altres: Debat Fira Gran  

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

2 
 

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.  

La Consellera dóna les gràcies a tothom per l’esforç que s’ha fet davant la situació actual i l’ inici de la 
segona onada de la pandèmia. 

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

2. Informacions des de la direcció de promoció de gent gran de l’Ajuntament de Barcelona i 
Consell assessor de la gent gran de l’Ajuntament de Barcelona 

Elena Mas (Departament de Promoció de la Gent Gran) informa del procés de treball en relació a l’ 
obertura i programació dels equipaments municipals de gent gran de Barcelona. 
Després del confinament a nivell de ciutat, totes les àrees de l’Ajuntament (cultura, salut, gent gran, 
infància, joventut ...) van treballar pels plans de reobertura dels equipaments, en el cas dels 
equipaments de gent gran es va decidir fer-ho més tard que la resta d’equipaments. 
La data d’obertura va ser l’1 de setembre, en aquell moment es va valorar que el col·lectiu de persones 
grans era el col·lectiu de més risc davant de la pandèmia, i s’havia de condicionar tots els espais ( 
ventilacions, senyalitzacions , adequació d’espais, etc). 
L’1 de setembre no es va poder obrir davant de la situació sanitària en aquell moment. S’informa 
Comitè (gabinet de crisi de l’Ajuntament), espai on es prenen les decisions de ciutat davant de la 
pandèmia (equipaments, mobilitat, esdeveniments, etc), i es traslladen als diferents departaments. 
En aquell moment es va re programar totes les activitats de manera que algunes es poguessin fer no 
presencials (telemàticament) i pensar en les activitats que es poguessin fer a l’espai públic, com es 
podien fer les preinscripcions i evitar al màxim excloure a cap persona. 
S’informa de l’espai setmanal de coordinació del Departament amb els 10 districtes, a traves de les 
tècniques de gent gran, on es consensua criteris, comparteixen les experiències i les situacions de 
cada Districte. Es un espai de col·laboració i de reflexió tècnica davant d’una situació difícil i per 
garantir la vida i seguretat de les persones grans, davant d’un període llarg.  
També s’ha mantingut coordinació amb l’Agencia de Salut Pública, casals cívics de la Generalitat, 
equipaments culturals (ICUB i acció comunitària), Fundació la Caixa, Creu Roja. 
Es va acordar el 19 d’octubre l’obertura dels casals de la gent gran, però va coincidir amb la segona 
onada de la pandèmia, on les mesures són més restrictives. S’ha replantejat totes les activitats: no 
presencials(telemàtiques) i activitats a l’espai públic (activitats en moviment – esportives .-  ioga, 
gimnàstica suau, ball,taichi...) 
 
Torn de paraules: 

Rut Gabriel, consellera BcnComu, agraeix la tasca que s’ esta realitzant demana si es disposa de 
dades de les persones que havien assistit a les activitats anteriorment de la pandèmia i les que estan 
assistint ara amb les noves programacions no presencials i quines persones no s’estan arribant. 
Es respon que les activitats no presencials, hi ha varietat d’assistència i de fidelitat en l’ activitat Hi ha 
molts motius: des de dificultats tecnològiques, problemes de connexió fins i to motius personals 
d’inseguretat i por. 
Des de promoció de la gent gran, s’informa que la línia prioritària és la formació en noves tecnologies i 
reforçar els seus aprenentatges i evitar l’aïllament. S’està treballant amb el conveni marc de la Creu 
Roja, amb voluntaris que es puguin desplaçar als domicilis. 
S’informa que anualment les empreses gestores i junta dels equipaments de gent gran han de 
presentar la memòria de l’activitat realitzada. Disposem la memòria del 2019, i a principis d’ any 2121 
es disposarà de la memòria del 2020. També s’està treballant en un model unificat de recollida 
d’indicadors amb perspectiva de gènere homogeni de ciutat que ens ajudarà analitzar l’impacte de la 
pandèmia, tipus d’activitats  
 
Joan Martínez, vicepresident associatiu del Consell Assessor de la gent gran, informa que al proper 
Plenari ja s’anomenarà Consell Municipal de les persones grans. En aquest Plenari es votarà la 
vicepresidència associativa i els membres que formaran el nou consell municipal. 
El consell ja ha celebrat els 28 anys. Es un espai amb l’ objectiu de protegir, defensar i aconsellar a les 
entitats i persones grans de la ciutat de Barcelona, i preparar projectes, tallers i eines. Són 100 entitats 
membres del Consell, persones individuals, grups polítics i el personal tècnic dels districtes i 
departament de gent gran. També participen els consells sectorials de ciutat (consell de dones, consell 
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lgtbi, consell d’immigració, consell de Benestar Social),per afavorir el treball en xarxa i transversal dins 
de l’ administració local. 
S’informa dels diferents òrgans i espais de participació, grups de treball. I es recorda el nou marc 
Normatiu, amb paritat.  
L’objectiu és impulsar la participació de les persones grans a Barcelona Ciutat Amigable. 
Es recorda la celebració de la V Convenció de les persones grans, amb eixos de treball( Drets, Dignitat, 
Participació, Amigabilitat) i amb diferents grups de treball que s’han generat per afavorir la participació. 
S’han fet propostes i accions concretes però amb la pandèmia s’ha aturat una mica la dinàmica dels 
diferents grups de treball Ara s’està treballant de forma no presencial. 
S’ha participat en el Pla de Mobilitat, Pacte de Barcelona (amb un decàleg d’eixos), Pla 
d’interculturalitat, Mesura de govern d’estratègia de la solitud no volguda, s’ha intervingut al Parlament 
amb la situació actual del mon assistencial, residencial o altres models d’habitatges de les persones 
grans.   
S’està treballant per dignificar els termes d’edatisme, relacions socials, sistema sanitari –atenció de les 
cures-, l’escletxa digital, residencies gent gran, i afrontar els reptes de la pandèmia com a temes a 
destacar. 
S’adjunta la presentació d’un document  

 
Representants del Districte: 
Marife Molano demana que es segueixi treballant en el consell de la gent gran i barris del Districte les 
propostes del consell assessor de la gent gran. També demana que es continuï impulsant 
videoconferències i espais de debat en els equipaments i d’entitats de gent gran . Recorda l’ 
experiència amb la comissió gestora del Cgg Navas  
Des d’Adegg s’anima a les persones grans a participar en els diferents grups de treball del consell 
Assessor, i que en fem difusió entre totes. 

 
 

3. Informació de la programació d’activitats dels casals de gent gran municipals. 
Compartim els projectes de gent gran de les entitats i serveis als barris del Districte. 
 
Casal de la gent gran de Navas, Anna Ribas coordinadora de l’equipament de gent gran 

Les persones grans entenen en general, les mesures preses per part de l’ Ajuntament tot i que a 
vegades es veuen criteris diferents depenent de les administracions (casals cívics de Generalitat), sent  
un col·lectiu molt agraït en general, tot i que hi ha sovint un discurs crític sobre la infantilització de les 
persones grans (edatisme) 
S’ha treballat en la nova programació per fer activitats a l’espai públic, potenciant els tallers de 
moviment físic a la plaça del taxi: estiraments, tai chi, balls, ioga, balls en línia, i tallers professionals no 
presencials: memòria, exercitar la ment, i el català, la coral (preparant cançons de Nadal); també grups 
amb voluntaris com 2 grups d’aquarel·la i el grup de lectura. Es manifesta la dificultat en plataformes 
com el jitsi, zoom. S’està utilitzant els grups de wattsup. 
S’ha hagut de tancar de moment les programacions amb la Caixa (degut a la situació de la pandèmia),  
i les de suport emocional (teatralització i xerrades). 
S’està treballant en la programació del 25N (amb un recital poètic) de forma presencial al centre cívic 
de Navas (si es pot fer), i una exposició de pintures que es col·locaran al costat de les vidrieres del l’ 
equipament al costat del carrer Capella. També s’està treballant amb les activitats de Nadal  i exposar 
també el pessebre (al costat de les vidrieres). 
També informa del Pla comunitari de Navas  i de les intervencions en que s’està col·laborant : 
- la castanyada: s’ha fet la gravació d’un vídeo amb l’entitat el Parlante, amb quatre persones 

voluntàries  vinculades al cgg la Palmera i cgg Navas, amb l’objectiu de recuperar la memòria de 
cultura popular en la celebració de la castanyada al barri. Han participat altres agents, entitats i 
serveis del barri de Navas i la Sagrera . Es farà difusió a les xarxes socials, facebook 

- activitats online a traves de la plataforma zoom amb el Parlante 
- formació als professionals que van participar  en la Diagnosi comunitari del barri de Navas  
Intervenen persones voluntàries explicant la seva experiència amb el Parlante. 
 
Casal gent gran de la Palmera, Judit Ballesteros dinamitzadora de l’equipament de gent gran  

S’ha prioritzat la programació d’activitats de moviment i físiques, s’han programat a la plaça Virginia 
Worlf i les de deteriorament cognitiu (memòria, exercitar la ment) són no presencials. La plataforma jitsi 
ha estat difícil i s’ha adaptat en el format de watssup. 
En relació amb l’activitat del 25N , hi ha previst una activitat amb el Piad de Sant Andreu (visionar una 
pel·lícula i posterior debat). S’està començant a treballar amb la programació d’ activitats per Nadal : 
pessebre. 
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S’informa que el casal de la gent gran de la Palmera ha participat en el concurs de pessebristes de l’ 
associació de pessebristes de Catalunya. 
Comunitàriament a traves del Pla Comunitari de Navas, s’ha dut a terme : 
- Institut Joan Fuster: les hores d’aprenentatge i servei dels alumnes de 4t ESO, s’aprofitaran per 

realitzar un projecte d’alfabetització digital amb persones grans del barri vinculades al cggNavas i 
cgg la Palmera. Es faran dos grups amb joves i gent gran(sessions individualitzades d’smarphone). 

- Col·laboració amb el projecte VINCLES: hi ha membres de la comissió gestora del cgg laPalmera  
que no disposen d’aparells ; VINCLES farà el préstec de les tablets  

Cgg la Palmera també és un espai que s’ha cedit al catsalut per vacunacions de la grip. 
 
Casal gent gran Bascònia, Bernat Fàbregas, dinamitzador de l’equipament de gent gran . 

Informa que hi ha un canvi en la programació dels tallers de l’equipament, i s’està posant en marxa la 
implantació del Pla de Millora amb la Junta del Casal gent gran des del passat 22 d’octubre. 
S’estan potenciant els tallers no presencials de moviment físic ( gimnàstica , balls en línia) al pati del 
casal gent gran), i també el taller de suport emocional i taller informàtica. S’han ajornat els tallers amb 
la Creu Roja, i la participació del Festival d’Arts comunitàries (amb la col·laboració de la Fàbrica de 
Creació – Recinte Fabra i Coats) per més endavant. 
Ara s’està treballant en la programació del novembre i desembre. 
Casal gent gran Bascònia és un espai que s’ha cedit al catsalut per vacunacions de la grip. 
També participen en el projecte comunitari Radars de Sant Andreu i tenen pendent de reprendre un 
espai de treball en xarxa a traves de pati del casal ,on hi coincideixen tres serveis: escola bressol 
Palomar, el cau i el centre ocupacional de persones amb diversitat funcional. Tenen pendent iniciar el 
projecte amb joves  amb el centre d’ensenyament Pare Manyanet. 
 
Casal gent gran Mossèn Clapes, Sonia Álvarez  dinamitzadora de l’equipament de gent gran. 

La programació també s’ha adaptat seguint les indicacions del Districte. Les persones grans s’estan 
adaptant a la situació actual 
Inicialment estaven programats 35 tallers i 20 tallers presencials. Actualment s’està fent 25 tallers i al 
disposar de la terrassa a l’exterior de l’equipament, ha facilitat la programació d’ activitats.  
Actualment fan tallers no presencials com smarphone, teatre i de suport emocional i de cures ,i 
activitats de moviment  a l’ exterior: gimnàstica, taichi, gimnàstica adaptada. 
La valoració és molt positiva davant la programació de les activitats no presencials per la resposta 
proactiva i molt engrescadora de les persones usuàries. 
Es treballa en les programacions de la Castanya, 25N i el Nadal. 
Durant el confinament es va posar en marxa i col·laboració amb la Fundació Casa Asil per poder fer 
bates, amb Cap Casernes s’ està treballant de forma col·laborat iva com les campanyes de vacunació 
La setmana de la gent gran al barri de Sant Andreu s’ha anul·lat davant l’actual situació. Col·laboren 
activament amb el projecte comunitari de Radars. 
 
Casal gent gran Bon Pastor, Marisa Raya dinamitzadora de l’equipament de gent gran. 

Des del mes de setembre s’ha potenciat molt la mediació amb les persones grans del barri, no es podia 
accedir a l’equipament ni en el servei del bar ni espai de joc. Les persones grans tenen moltes ganes 
de fer activitat i de socialitzar-se. 
Actualment s’estan duent a terme 8 tallers d’activitat física a l’exterior, també activitats no presencials  
com 2 tallers de memòria amb wattsup i 2 de mòbils. S’ha ajornat el taller de cures i salut mental (taller 
amb col·laboració amb un servei mental comunitari al barri, amb l’equip de Clara Masllorens) i que es 
realitza al centre cívic de Bon Pastor, i amb col·laboració amb el servei de t.social del Cap de Bon 
Pastor. S’ha detectat entre ambdós serveis, persones grans amb un gran deteriorament cognitiu i que 
manifesten la por de sortir al carrer. 
El facebook és una bona eina de comunicació al barri de Bon Pastor (espais musicals, receptes de 
cuina, pel·lícules gratuïtes). De cara el 25N amb el servei Transformat (servei de mediació al barri) es 
treballarà conjuntament una acció al barri. 
 
Espai gent gran de Baró de Viver, Maria dinamitzadora espai gent gran Baró de Viver (Centre cívic 
Baró de Viver). 

La programació es va iniciar a treballar des del mes de juliol, amb programacions activitats exterior i 
presencials. Però no es va dur a terme fins el mes d’octubre. 
Totes les activitats que finalment s’ha pogut realitzar a l’exterior(pati de l’equipament), es treballa de 
forma transversal físicament (ball en línia i olímpiques), la salut emocional, la bretxa digital i cognitiva. 
Han participat en l’Escola Nova del barri (10 anys al barri de Baró de Viver), amb diferents activitats 
però potenciant les plataformes digitals, les passejades (també fent grups de wattsup). 
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Respecte la bretxa digital, Baró de Viver és un barri on molts grups de població no disposen de 
recursos ni mitjans tecnològics (ni aparells ni wifi als domicilis); en aquest cas i a traves de Sinèrgics 
s’ha potenciat el projecte Xarxa Digital. 
També s’estava treballant amb l’equip de salut mental i cures de la Clara Masllorens  

https://sinergics.cat/ 
 
Fundació Casa Asil informa de la situació que han viscut des del mes de març i que un cop escoltat 

les intervencions si que manifesten el seu interès en poder participar en el grup de treball del Consell 
assessor de la gent gran , present i futur de les residencies de gent gran. 
Els residents de la Fundació estan començant a sortir del centre residencial per fer passejades pel barri 
i des del mateix centre s’està re programant les activitats dins de la Fundació. També mostra interès en 
poder canviar el discurs dels mitjans de comunicació amb els comunicats dels recursos i serveis per a 
la gent gran  
 
Associació de veïns i veïnes de Sant Andreu de Palomar, informen que tot i que no tenen Vocalia 

de gent gran, si que programen activitats per a persones grans que ara estan aturades (taller de 
memòria, labors i manualitats, chi Küng, passtword ). També mostren interès en participar en el Consell 
Assessor de la gent gran. 
 

4. Altres 

S’informa dels debats i sessions no presencials (telemàtiques) Fira Gran. S’enviaria la informació per 
correu electrònic. 
 
 

        Tancament per part de la consellera agraint l’assistència. 

 

Finalitza a les 20 hores  

Barcelona, 27 d’octubre del 2020 

 

 

 

 

https://sinergics.cat/

