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MESURA DE GOVERN RELATIVA A LA MILLORA DE L’ATENCIÓ A LA GENT 
GRAN A SANT GERVASI 

 

Barcelona, 11 d’octubre de 2016 

» 00. Justificació  
El casal Sant Ildefons, ubicat als baixos de la finca del carrer Marià Cubí, 11, és un 
punt de referència per a la gent gran del seu entorn. Al llarg dels anys ha desenvolupat 
una important tasca de suport social i de lluita contra l’aïllament de les persones grans. 
Cal valorar, així mateix, la seva vinculació a la dinàmica del districte participant en les 
activitats que es realitzen conjuntament amb els altres casals i en la Comissió de Gent 
Gran. 
 
En relació amb la ràtio de casals municipals per nombre d’habitants, a la ciutat hi ha 
3,2 casals de gent gran per cada 100.000 habitants, i al districte, 1,3. Per igualar 
aquesta ràtio de ciutat, al districte de Sarrià-Sant Gervasi manquen gairebé 2 casals, i 
un d’aquests correspondria al barri de Galvany. 
 
Així mateix, uns dels eixos de l’equip de govern del Districte és enfortir i ampliar les 
activitats en els equipaments municipals, especialment en l’àmbit de Sant Gervasi pel 
que fa a les activitats de gent gran. 
 
En aquest sentit, els responsables del casal de gent gran Sant Ildefons han ofert el 
local gratuïtament (propietat de la parròquia de Sant Ildefons) al Districte, i per tant a 
l’Ajuntament, perquè aquest el destini a obrir un nou casal de gent gran al barri de 
Galvany. 
 
Per aquests motius, s’estima adient acceptar l’oferiment, i adoptar aquesta mesura de 
govern, que culminarà amb la subscripció d’un conveni de col·laboració entre el 
Districte i la parròquia de Sant Ildefons per a la gestió del Casal de Gent Gran Sant 
Ildefons. 
 
» 01. Projecte  
El casal en l’actualitat 
 
Actualment l’horari d’activitat és des de les 16h fins a les 20h, de dilluns a divendres. 
 
S’hi fan tallers d’activitat física, country, pintura, coral, memòria, classes d’idiomes i 
informàtica, i el casal també organitza altres activitats i sortides culturals, xerrades, 
festes populars etc. Gairebé tots els espais existents tenen una funcionalitat polivalent 
ja que no es pot disposar d’espais individuals per a cada un dels serveis. 
 
El casal en el futur 
 
Els Casals de Gent Gran són un servei municipal que té per objecte el foment de la 
relació i la prevenció de situacions d’aïllament social, la promoció de la participació 
activa en la vida de la comunitat i afavorir la plena realització i integració social de les 
persones grans. 
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Funcions: 
 Informació, assessorament i consulta de serveis i activitats per a la gent gran. 
 Promoció d’activitats de dinamització social i cultural, de lleure, de promoció 

d’hàbits saludables, del bon tracte i de formació permanent. 
 Suport a les iniciatives individuals i col·lectives de la gent gran. Foment de 

l’associacionisme de la gent gran. 
 Foment de la participació activa i de protagonisme ciutadà. 
 Desenvolupament d’accions encaminades a afavorir les relacions inter-

generacionals. 
 Foment del voluntariat entre la gent gran. 

 
La subscripció del conveni ha de conduir a una remodelació del casal per tal que tingui 
horari de matí i tarda i ofereixi sales i espais diferenciats per a cada activitat, d’acord 
amb els informes tècnics elaborats fins al moment. Això no obstant, ateses les 
dimensions del local, que no permeten espais únics per a cada un dels serveis, els 
espais seran multifuncionals mitjançant mobiliari i separacions movibles. 
 
La gestió del casal s’acordarà entre el districte de Sarrià-Sant Gervasi i la parròquia de 
Sant Ildefons, i d’acord amb els criteris de funcionament dels casals municipals de 
gent gran, hauria d’haver-hi una comissió gestora formada per representants de les 
diferents activitats que s’hi desenvolupin, tècnics municipals i altres que s’estableixin 
en els acords entre les parts. 
 

Previsió de la cartera de serveis: 
 Punt d’informació 
 Punt de dinamització social i cultural que prevegi: 

 Espai relacional i punt de trobada de la gent gran del barri. 
 Espai de jocs. 
 Activitats de formació permanent; (tallers, conferències, jornades 

formatives...) 
 Activitats de manteniment i foment d’hàbits saludables (tallers de 

manteniment físic, jornades de salut, tallers de foment d’hàbits saludables 
com el tai-txi o ioga, tallers de la memòria i d’altres activitats de caràcter 
preventiu) 

 Activitats lúdiques i de lleure (sortides culturals, excursions, viatges, balls, 
celebracions del calendari festiu i d’altres). 

 Suport tècnic, cessió d’espais i suport infrastructural a grups i entitats de gent 
gran. 

 Aula de noves tecnologies 
 Punt de dinamització pel foment del voluntariat social i cultural de la gent gran 

 
» 02. Objectius  

»    Subscriure un conveni de col·laboració amb la parròquia de Sant Ildefons. 
»    Ampliar i millorar els serveis que proporciona actualment el casal. 
»    Millorar l’oferta d’equipaments municipals per a la gent gran al barri de 

Galvany. 
 
» 03. Previsió de calendari 

1.   Subscripció del conveni: novembre-desembre 2016 
2.   Obertura del nou casal: 1r semestre 2018 

 


