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ACTA CONSELL GENT GRAN DEL DISTRICTE DE SANT ANDREU 

Data:    5 de novembre 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, Cap Sant Andreu, 
Espai gent gran Baró de Viver, AA.VV Congres-Indians, Casal gent gran de Sant Andreu, Grup de Teatre 
Girabent, Aula extensió Universitària, AVV Meridiano Cero, ADEGG, Amics de la Fabra i Coats , Foment 
sardanista de Sant Andreu, Associació de gent gran Sant Andreu de Palomar, Associació de gent gran 
Bascònia, AA.VV de Navas , Casal gent gran de Bon Pastor, Casal gent gran la Palmera , Residencia la 
Onada- la Sagrera, Csal de la gent gran Espiga 

Carmen Santana  

S’excusa 

Centre de dia de la Casa Bloc, Casal gent gran Sant Andreu, Associació Ciutadana pel dret de les dones, 
Cap Casernes, Consell Assessor de la gent gran, Agencia de salut pública. 

Conselleres/s municipals : 
Marta Villanueva Cerdan , consellera de la gent gran GMPSC 
Marcos Rodriguez Hernández, conseller GMCiutadans 
Anna Satorra Sansano, consellera GMJxCat 
Montserrat Reyes Mestre, consellera GMERC 
 
Susanna Descals Roca ,Tècnica municipal gent gran del Districte  

Quique Cano Gil, Departament de Promoció de Persones GransDrets Socials, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI 

 
Orde del dia : 
 

 Aprovació de l’acta del darrer consell de la gent gran  

 Servei Vincles  

 Projecte de teatre mossos d’esquadra: “ Déu meu quin dia “.  

 Valoració programació activitats del dia de les persones grans al Districte de Sant Andreu  

 Festival Dau 2019 – Recinte Fabra i Coats  
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------- 

Temes tractats: 

1. Benvinguda del conseller de la gent gran  
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Marta Villanueva dona la benvinguda als grups municipals, entitats i persones que 
assisteixen al Consell de la gent gran, 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. Servei Vincles  

Quique Cano fa la presentació Vincles, servei de l’Ajuntament de Barcelona . 

L’objectiu del servei és la de reforçar les relacions socials de la gent gran (adreçat a les 
persones de 65 anys o més grans), que se sent sola, i millorar el seu benestar a traves de 

la tecnologia i del suport d’equips de dinamització social. 

Els beneficis per les persones usuàries :  

 Redueix el sentiment de solitud de les persones grans. 

 Ajuda les persones grans que viuen soles a mantenir i enfortir les seves relacions 
socials, i també a ampliar-les i a crear nous espais de relació. 

 Ensenya a utilitzar les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) com a eina 
per relacionar-se amb l’entorn. 

 Millora la qualitat de vida i promou l’envelliment actiu. 

 Dóna més autonomia a les persones usuàries, perquè els facilita compartir el seu dia 
a dia amb la família i les amistats. 

 A més de connectar les persones grans entre elles, també fomenta les relacions 
intergeneracionals. Augmenta el suport social envers les persones grans i les 
oportunitats d’interacció mitjançant la participació en grups d’usuaris. 

 Millora l’autoestima, perquè les persones usuàries se senten més útils, més 
competents tecnològicament i més actives socialment. 

 Combat l’aïllament, permet fer noves amistats i proveeix entreteniment. 

Actualment a la ciutat de Barcelona hi ha 1644 persones usuàries i s’ha format al voltant de 
121 grups. Hi ha diferents temàtiques de grups: aire lliure, amistat, cinema, cuina, cultura, 
grups de barri, jardineria, lectura , memòria, música, jocs, formacions, fotografia, creativitat, 
humor, esports. 

Al Districte de Sant Andreu hi ha 100 persones usuàries, distribuïdes per barris : Baró de 
Viver (1 persona), Bon Pastor (6 p), El Congres i els indians (9p),La Sagrera(21p), Navas 
(14p), Sant Andreu del Palomar( 47 p ) i Trinitat Vella: ( 0p) 

També hi ha 3 grups de barri o districte: districte de Sant Andreu, barri Sant Andreu, barri 
Navas, Sagrera i Congres. 

Hi ha formacions presencials Per aprendre a fer ús de l’app de Vincles. Són 5 sessions 
d’1hora i mitja cada setmana i trobades presencials amb dinamitzador. Hi ha diferents 
propostes: fer  cafè, visitar exposició, museu, visitar equipaments, activitat intergeneracional, 
activitat GU, xerrades... per barri, interbarri o interdistricte, amb l’objectiu de facilitar la 
coneixença de noves relacions, de gent del barri amb l’objectiu de : 

 Apropar els recursos a l’usuari, se’ls dona a conèixer 
 Facilitar la participació i el sentiment de pertinença en el barri 
 Impulsar l’autonomia dels usuaris 
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 Informar de totes les activitats del barri i s’anima a participar-hi.Es proporciona 
informació 

Els criteris per formar part del Programa Vincles han de ser persones que no pateixin 
deteriorament de la capacitats cognitiva, i amb capacitats sensorial i psicomotriu 
conservades. 
Vincles treballa coordinadament amb altres programes i serveis de l’ Ajuntament de 
Barcelona : Radars i altres serveis gent gran, Centres de Serveis Socials,  Centres Cívics, 
Casals de gent gran   i altres equipaments de proximitat ( mercats, centres esportius, 
biblioteques ) i d’ altres plans comunitaris, i coordinació amb salut  Centres atenció primària, 
Salut als Barris Baixa'm al carrer, escoles de Salut de Gent Gran 
S’ adjunta l’ enllaç del servei de Vincles : 
 
http://ajuntament.barcelona.cat/vinclesbcn/ca/vincles-bcn 

 
S’ obre torn de paraules : 

- Es demana que s’ enforteixin els projectes que ja existeixen adreçats a les persones 
grans. 

- Reforçar més les sessions formatives de Vincles als equipaments de proximitat. 

3. Projecte de teatre mossos d’ esquadra “ Déu meu quin dia “ .  

S’ excusa la presencia dels mossos d’esquadra per informar del projecte de teatre que estan 
duent a terme els mossos d’esquadra. El proper curs s’estrenarà l’obra de teatre al Centre 
Cívic Cultural Can Clariana. Aquesta activitat ha estat impulsada per l’ AA.VV Congres-
Indians, es realitzarà el març del 2020. 

4. Valoració programació activitats del dia de les persones grans al Districte de Sant 
Andreu. 
La valoració de les activitats celebrada enguany es valorada molt positiva. Es considera que 
ha millorat en molts aspectes des de la participació dels serveis de proximitat i algunes 
entitats que formen part del consell de la gent gran. També s’ informa que en la difusió de les 
activitats s’ha incorporat la programació de les activitats de Radars del barri de Sant Andreu. 

Es recorda l’acte central  del Sat Teatre amb més de 350 persones, membres de les entitats 
de gent gran del districte de Sant Andreu. També es fa una menció especial a l’ entitat Amics 
de la Fabra i Coats que va presentar el documental Quan La Fabra Feia Fil. L’ acte va ser 
conduït per una voluntària del Casal de la gent gran de Navas .  

Els casal gent gran municipals de Bascònia, Bon Pastor, Navas i Espai gent gran Baró de 
Viver , informen de les activitats programades , amb molt bona resposta d’ assistència i 
participació. 

La consellera de gent gran del districte felicita a totes les entitats i serveis que han participat i 
programat activitats, i  anima a les entitats de gent gran del districte a seguir enfortint la 
xarxa i l’any vinent seguir treballar per una programació conjunta per la celebració d’ aquesta 
jornada en commemoració de les persones grans. 

5. Festival Dau 2019 – Recinte Fabra i Coats  
Es presenta un any més el programa DAU 2019, enguany ja la VI edició. Es recorda les 
activitats adreçats a les persones grans : DAU-SENIOR . 
Festival Dau es desenvoluparà del del 12 de novembre al 24 de novembre. 
Concretament l' espai DAU - Sénior es realitzarà els dies en diferents espais : 
- 14 de novembre- Casal gent gran Mossèn Clapés ( tarda ) 
- 12 de novembre -  Casal gent gran Bon Pastor ( tarda )   
- 20 de novembre Fabrica 1 del recinte de la Fabra i Coats de 17h a 20 hores 
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- 21 de novembre - Auditori de Can Fabra - Escola de Salut la llançadora ( mati ) 
- 21 de novembre - Espai de gent gran Baró de Viver ( espai intergeneracional )   
adjuntem el lik 
https://www.barcelona.cat/daubarcelona/ca/programa 
 

6. Altres informacions  
Es comenta altres projectes i activitats adreçats a les persones grans :  

 
Taller d'alimentació saludable per a la gent gran ( activitat del dia internacional de les 
persones grans anul·lat  anteriorment) 
8 de novembre de 17,30h a 19h 
Plaça Mercadal 
 
Teatre oprimit de la gent gran - Girabent. Presenta la peca de teatre que el grup de la 
gent gran ha preparat 
28 de novembre a les 10:30hores - Auditori de Can Fabra 
29 de novembre a les 20:30h - SC La Lira  
 
S’ informa sobre  el projecte Sant Andreu Digital , aquest projecte ha nascut per donar 
suport al teixit associatiu en el procés d’ obtenció del Certificat Digital . 
Es facilita uns documents i adreça : santandreudigital@cooplafabrica.cat , 
saversano@coopelafabrica.cat  
 
 

7. Altres  
S’ informa : 
- Casal gent gran Bascònia a partir del 10 d’octubre , s’ha creat un espai de rebuda a 

persones grans per assessorar sobre serveis per a les persones grans  
- La representant del casal gent gran Mossèn Clapes demana que consti en cat la 

necessitat d’ ampliació de l’ equipament de gent gran Mossèn Clapes. 
- Cap Casernes informa de l’ escola de salut que organitzen  
- A.E Sant Andreu ofereix accessos als partits de futbol del Sant Andreu per les persones 

grans i menors acompanyats 
 

Barcelona, novembre del 2019 
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