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COMISSIÓ DE GENT GRAN      ACTA 
Dia: 26 de febrer de 2013 
Hora: 17 hores 
Lloc: Aragó, 311 
 
 
ASSISTENTS: 
 
Sr. Vicenç Enguix     Conseller de Gent Gran del Districte 
Sr. Joan Domínguez    Consell Assessor de la Gent Gran  
Sra. Montserrat Amoros   Consell Assessor de la Gent Gran 
Sra. Montse Freixa    Serveis Personals 
Sra. Anna Varona    Serveis Personals 
 
Sra. Margarida Estivill   CONEX 
Sr. Francesc Muro    FATEC  
Sra. M. LLuisa Longan   AV Sagrada Família 
Sr. Manel Ruiz    Ass. Jubilats Metropolitats BCN 
Sra. Montserrat Amoros   AFOPA 
Sr. Jaume Sala    Coral Aules Universitàries 
Sr. Joan Berdun    Particular   
 
 
 

1. Informació del Consell Assessor 
  
El Joan Domínguez i la Montserrat Amorós informen de les activitats i informacions 
derivades del Consell Assessor de ciutat. 
Es destaca de les noves línies d’actuació el Pla de Comunicació i també la 
reorganització i reorientació de la comissió territorial del Consell, amb l’objectiu de 
millorar la coordinació entre el consell Assessor i els consells o Comissions dels 
districtes que fins ara, havia quedat molt deslligat. 
Amb aquesta finalitat s’hi ha incorporat els tècnics dels districte responsables de 
l’àmbit de la gent gran. 
 
També informen de la Declaració del Consell Assessor sobre l’impacte de la crisi en 
les persones grans. 
 
S’annexa a la carpeta els informes corresponents elaborats pels Representants al 
Consell. 
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2. Pla d’Envelliment Actiu 

 
La Montse Freixa explica que s’està treballant en el Pla d’envelliment Actiu, que ha 
esdevingut una mesura de Govern que caldrà aprovar el Consell de Districte al Ple 
del proper mes de març. 
La mesura es treballa coordinadament amb tots els districte i s’ha establert un Pla de 
treball que serà el full de ruta 2013-2015 pel que fa a l’acció en l’àmbit de la gent 
gran al Districte. 
S’ha presentat als Casals municipals i ara es presenta a la Comissió, pas previ al 
Plenari. 
 
El Conseller, Sr. Vicenç Enguix, i la Montse Freixa exposen les línies generals d’acció 
que conte la Mesura, i que en tan que s’hagi aprovat estarà a disposició de qui la 
vulgui conèixer. 
 
 

3. Informacions diverses 
 
S’informa del calendari d’activitats de la primavera de la gent gran 
 
També s’adjunta la informació dels propers tallers de memòria i del taller de Primers 
auxilis a càrrec de la Creu Roja. 
 
S’explica el programa “Temps per a tu”, com a projecte que es demana que 
s’expliqui  a les entitats, ja que es tracta d’un servei molt necessari, però que per la 
complexitat dels cassos que vol atendre, té dificultats per omplir-se i per tan es 
demana especial atenció en explicar-lo. De moment funciona a Sagrada Família però 
la proposta es anar-lo estenent a altres barris si aquest funciona bé. 
 
 
 

4. Precs i preguntes 
 

Es fan alguns aclariments en relació a les activitats de la primavera. 
 
S’obra un petit debat en relació a la problemàtica de les persones grans en relació 
a la crisi i la M. Lluïsa Longan s’ofereix a parlar amb serveis socials. 
La Montse Freixa diu que, si cal, ja es faran el contactes des del Districte a la 
persona responsable del servei. 

 
 
 
 


