
Convenció Les veus 
de les persones grans 

- Procés participatiu cap a la Convenció 

- V Convenció 

27 de febrer de 2018 
 



Finalitats 

 Donar ressò i visibilitat a la feina realitzada. 
 

 Difondre el treball del CAGG i dels Consells de districte. 
 

 Fer balanç dels acords i propostes de la Convenció anterior. 
 

 Donar a conèixer experiències innovadores que puguin 

estimular nous projectes. 
 

 Promoure el debat i generar coneixement. 
 

 Formular acords, propostes i recomanacions de futur. 
 

 Generar espais de participació i apoderament de les 

persones grans. 
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Eix de treball 
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BARCELONA, UNA CIUTAT 

PER A TOTA LA VIDA 
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Bloc 2. La cultura de la cura al llarg del curs de la vida 

Bloc 3. Ciutat, vida quotidiana i diversitat 

Bloc 1. Protecció social, drets i garanties a les 
societats del segle XXI 

Àmbits de treball 
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Bloc 1. Protecció social, drets i garanties a les societats del segle XXI 

• Contextos actuals: increment de les desigualtats, pèrdua de drets socials i extensió 
de la precarietat i la pobresa. 
 

• Augment de la vulnerabilitat i de les incerteses en les diferents esferes de la vida 
quotidiana. 
 

• Les persones grans, subjectes implicats, al costat de les diferents generacions. 

Bloc 2. La cultura de la cura al llarg del curs de la vida 

• Enfocament global en la pràctica dels i les professionals, integrant les condicions 
relacionals i materials i la posició activa de la persona en la cura. 
 

• Els límits dels serveis d’ajut a domicili, i la necessitat de comptar amb espais de vida 
on l’atenció estigui garantida tot reconeixent els valors i aspiracions de les 
persones. 
 

• El compromís per l’amigabilitat com a impuls en el desplegament de la cultura de la 
cura i especialment en el seu arrelament comunitari. 

Descripció dels blocs 
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Bloc 3. Ciutat, vida quotidiana i diversitat 

• Les persones grans, ciutadanes amb drets i responsabilitats, i la participació al 
llarg de l’envellir, també quan es troben en situacions de fragilitat i/o de 
dependència o de solitud no volguda. 
 

• La vida quotidiana amb perspectiva d’amigabilitat i el reconeixement de la 
diversitat pel que fa a l’orientació sexual, el gènere o la procedència. 
 

• Trencar amb la discriminació, afavorint l’apoderament de les persones grans i  
avançant en formes de participació variades que afavoreixin relacions 
intergeneracionals en els entorns de proximitat. 

Descripció dels blocs 
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1. Recuperació i ampliació dels drets socials conquerits  Preocupació per la 
pèrdua de drets i per l’increment de les desigualtats. 
 

2. Marginació de la joventut a través de la precarietat  Una societat 
intergeneracional que generi oportunitats d’emancipació. 
 

3. Els efectes de l’impacte de la crisi entre la ciutadania  Els missatges “la 
crisi ha quedat enrere” o “la crisi està superada” no reflecteixen la realitat. 
 

4. Treball amb altres generacions en la defensa dels drets socials  Anar 
junts i evitar la confrontació entre generacions. 
 

5. L’Atenció Centrada en la Persona (ACP)  i la seva dimensió econòmica i 
social. 
 

6. Més interrelació amb d’altres Consells Sectorials i espais de participació 
territorials  Treball conjunt amb d’altres òrgans de participació. 
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Bloc 1. Protecció social, drets i garanties a les societats del segle XXI 

Temes proposats pel CAGG 
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1. Les aportacions en l’autocura  com una acció promotora de salut. 
 

2. La promoció del bon tracte  com a enfocament de la prevenció i atenció 
al maltractament. 
 

3. Solucions habitacionals  Cobertura dels habitatges amb serveis, nous 
models com a alternatives a les demandes no satisfetes, ajuts a l’adaptació 
dels habitatges i condicions d’habitabilitat. 
 

4. L’aspiració de viure a casa i viure com a casa  Els límits de la continuïtat a 
la pròpia casa. 
 

5. Preocupació per la gent que treballa al sector  Precarietat i condicions 
laborals. 
 

6. Xarxa de les cures  Cuidar a qui cuida. 

Bloc 2. La cultura de la cura al llarg del curs de la vida 

Temes proposats pel CAGG 
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1. Compromís de Barcelona per l’amigabilitat  Una ciutat per a tota la vida. 
 

2. Les persones grans estrangeres  Oportunitats de participació. 
 

3. Prevenció de la solitud  Enfortir l’entramat relacional en els territoris. 
 

4. Lluita contra la discriminació per raó d’edat  Posant èmfasi en els 
aspectes  sociosanitaris i en les situacions de doble discriminació com les 
dones grans i les persones grans LGTBI. 
 

5. La participació de les persones grans  Òrgans i espais de participació, 
coproducció de serveis, voluntariat i associacionisme en les diferents etapes 
de l’envelliment. 
 

6. Aprenentatge al llarg de la vida  com a resposta a les necessitats 
formatives en les trajectòries vitals i a la igualtat d’oportunitats en l’accés a 
les tecnologies i en l’adaptació a la societat digital. 

Bloc 3. Ciutat, vida quotidiana i diversitat 

Temes proposats pel CAGG 



L’enfocament transversal de la V Convenció 
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1) Les persones grans com a destinatàries i aportadores al 
desenvolupament  “Què li demanem a la ciutat, què li donem a la 
ciutat?” 

 

2) Les persones que necessiten atencions de llarga durada. 
 

3) El paper del CAGG i dels altres consells sectorials  Impuls de les 
propostes envers les administracions. 

 

4) L’enfortiment de l’apoderament de les persones grans  Tenir 
coneixement del què es fa, com a pas previ per a valorar i proposar 
actuacions. 

 

5) Les persones grans en la seva diversitat  Edatisme, gènere, orientació 
sexual, dependència... 

 

6) Posar en valor la feina feta  Balanç i visibilitat de bones pràctiques. 



Els reptes estratègics de la V Convenció 
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Contempla línies d’acció, projectes i criteris que es consideren 
components clau i que fonamenten els reptes de l’enfocament 
de la V Convenció: 
 

a) Compromís per l’amigabilitat. 
 

b) Participació i tecnologia, a través de la Plataforma Decidim 
Barcelona. 

 

c) Nous actors i noves formes d’organització en la coproducció. 
 

d) Governança, transparència i transversalitat. 
 

e) Pluralitat i diversitat en la participació. 



Les dinàmiques i els mètodes participatius 
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1) Dinàmiques de participació que permetin connectar els temes amb 
les experiències pròpies, els coneixements i els interessos dels 
participants. 
 

2) Tenir en compte les motivacions i les informacions prèvies que 
poden tenir les persones participants. 
 

3) Considerar la diversitat territorial, i la proximitat dels entorns i 
espais de participació com un factor que facilita la implicació de les 
persones. 
 

4) Oferir oportunitats per sistematitzar el seguiment i l’anàlisi dels 
projectes, adaptades als coneixements i experiències de les 
persones implicades. 



Procés participatiu cap a la V Convenció 
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ORGANITZACIÓ 3 FÒRUMS DE PREPARACIÓ CONVENCIÓ 
 

Fòrum bloc 1: Protecció social, drets i garanties a les societats del segle XXI 
Fòrum bloc 2: La cultura de la cura al llarg del curs de la vida 
Fòrum bloc 3: Ciutat, vida quotidiana i diversitat 

- Cada Fòrum constarà de 4 sessions de treball de diferents formats: 

- 1 debat central vinculat al tema més estratègic de cada bloc 

- 1 sessió de treball per compartir coneixement i reflexionar plegats 

- 1 espai explorant noves formes de participació (tallers, marxes exploratòries...) 

- 1 sessió per definir propostes i posicionaments per a la Convenció 

Característiques dels fòrums 

Procés participatiu a través de “Decidim Barcelona” 

Abril – Novembre 2018 

Procés participatiu 

2 dies Febrer 2019 

Convenció 
Calendari: 



La participació en la Convenció dels 

Consells i Comissions de gent gran dels 

Districtes 
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1) Proposar continguts a treballar en cadascun dels àmbits. 
 

2) Generar espais territorials de participació. 
 

3) Participació activa al llarg del procés cap a la V Convenció. 
 

4) Donar visibilitat a projectes i bones pràctiques d’àmbit territorial. 


