ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU
Data: 20 de febrer del 2019
Hora: 17h
Lloc: Sala Andreu Cortines. La Seu del Districte.
Assistents:
Entitats
Fundació Casa Asil, Casal gent gran Navas, Associació gent gran Mossèn Clapes, AA.VV de
Sant Andreu Sud, Cap Casernes, Espai gent gran Baró de Viver, AA.VV Congres-Indians,
Casal gent gran de Sant Andreu, Grup de Teatre Girabent, ASPB, Aula extensió Universitària,
AVV Meridiano Cero, Amics de la Fabra i Coats, ADEGG, Associació Ciutadana pel dret de les
dones, Consell Assessor de la gent gran
S’excusa
Centre de dia de la Casa Bloc, Casal gent gran Trinitat Vella .

Conselleres/s municipals :
Josep Vilà, conseller Grup Demòcrata
Carmen Santana, consellera PPC
Antonio Fortes, conseller PSC
Felipe López-Aranguren, conseller de la gent gran
Tècnica municipal
Susanna Descals Roca
Orde del dia :

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Benvinguda del conseller de la gent gran .
Aprovació de l’acta del darrer consell de la gent gran
5a Convenció. Les Veus de la gent gran.
Balanç del mandat, a càrrec del conseller de la gent gran
Altres informacions: Projectes de teatre persones grans Districte de Sant Andreu.
Precs i preguntes

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Temes tractats:
1. Benvinguda del conseller de la gent gran
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Felipe López-Aranguren dona la benvinguda als grups municipals, entitats i
persones que assisteixen al Consell de la gent gran I fa un agraïment a les entitats
assistents i als consellers dels grups municipals
S’aprova l’ acta de la darrer consell de la gent gran celebrat el mes de novembre.
2. Informació sobre la 5ena Convenció de les Veus de la gent gran:
Mari Fe Molano informa que queden que s’han realitzat les trobades dels Fòrums
dels dies 21 de novembre i 28 de novembre La cultura de la cura al llarg del curs de
la vida i Ciutat, vida quotidiana i diversitat .
La comissió de treball s’ha reunit (Felipe López-Aranguren, Carmen Santana,
Antonio Fortes, Fundació Casa Asil, Cgg Navas, Associació ciutadana pel dret de
les dones, Adegg, Cgg Mossèn Clapés, Marife Molano i la tècnica de gent gran del
districte) i s’ha proposat dos projectes per presentar a la 5ena Convenció: projecte
Fundació Casa Asil i el projecte intergeneracional amb Espai Jove Garcilaso,
Serveis Socials i Casal gent gran la Palmera / Ritme de la Vida).
Es presenta els resultats de la sessió de participació que es va celebrar al barri de
Navas, on van ser-hi presents tots els serveis: Cgg navas i Cgg la Palmera, Centre
deia Vida Gran, Cap Maragall, Residencia Antiga, CSS Garcilaso, Habitatges en
serveis, Parròquia, Pla Comunitari de Navas
Els resultats de la sessió de participació són valorats de forma satisfactòria pel
consell de la gent gran del districte i s’acorda que es presentarà el document a un
dels espais del proper més de març del 2019 a la Convencio de les Veus de la gent
gran.
3. Balanç del mandat.
Felipe López Aranguren explica i comparteix els resultats del projecte Radars del
Districte de Sant Andreu ( barri de Sant Andreu, Trinitat Vella i la Sagrera-Navas –
Congres-Indians ), l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment: una ciutat
per a tots els cicles de vida 2018-2030 com el resultat d’un treball col·lectiu amb
experts i diversos espais de participació que inclou aquesta diagnosi com a punt de
partida. L’objectiu és anticipar unes polítiques municipals adaptades al canvi
demogràfic i ajustar els serveis i equipaments a les necessitats de les pròximes
generacions.El document parteix d’una diagnosi acurada sobre la realitat actual i
presenta projeccions demogràfiques, per tal de planificar les polítiques públiques
més adequades davant els reptes que es plantegen a mig i llarg termini. Això
passarà per enfortir polítiques i serveis ja en marxa, i també per obrir noves línies
d’actuació en funció de les necessitats detectades, el Pla de Millora als Casals de la
gent gran del Districte i la inauguració el passat mes de desembre del 2019 del
nou equipament municipal de gent gran al Barri de Bon Pastor. També destaca
projectes amb vessant comunitari per les persones grans: caminades, Activat
als Parcs, Movent-nos per les persones grans , Soc Gran i què
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4. Altres informacions:
Projecte del teatre fòrum Giravent: és un grup de teatre de l’oprimit per a
persones grans del districte de sant Andreu que treballa per canviar la imatge que hi
ha sobre les persones grans i desmuntar els prejudicis i estereotips existents .
Aquest projecte neix un cop finalitzat el projecte Soc Gran i Qué? Es reuneixen els
dijous fins a finals del mes de juny a la SCE la Lira .

Barcelona, febrer del 2019
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