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COMISSIÓ DE GENT GRAN      ACTA 
Dia: 26 de novembre de 2013 
Hora: 17 hores 

Lloc: Aragó, 311 

 
 
ASSISTENTS: 
 
Sra. M. Assumpció Roset   Comissionada d’Alcaldia per a la Gent Gran 
Sr. Vicenç Enguix     Conseller de Gent Gran del Districte 
Sr. Joan Domínguez    Consell Assessor de la Gent Gran  
Sra. Montserrat Amorós   Consell Assessor de la Gent Gran 
Sra. Montse Freixa    Serveis Personals 
Sra. Anna Varona    Serveis Personals 
Sra. Àngels Frias    Dinamitzadora Espai Fort Pienc i Sant Antoni 
Sra. Montse Sucarrats   Dinamitzadora Espai Esquerra i S. Família 
Sra. Carme Cárdenas   Dinamitzadora Espai M. Aurèlia i Carlit  
Sra. M. Rosa Guardiola   CONEX 
Sr. Angel Rodríguez    CONEX 
Sra. M. Lluïsa Longan   AV Sagrada Família 
Sr. Manel Tricas     Espai Sagrada Família 
Sra. M. Rosa González   AAVV Esquerra 
Sra. Montserrat Sistarch   APDE 
Sr. Gregorio Gimenez   ACFUCC 
Sra. Montserrat Cosiales   FOCACC 
Sra. Anna Cantavella   Espai Esquerra 
Sr. Antonio Gil    Residència Fort Pienc 
Sra. Mercè Camps    Residencia Fort Pienc 
Sra. Montserrat Pastallé   Jubilats Forçosos 
Sra. Consol Armela                              Jubilats Forçosos 
Sr. Arturo Puig    Particular 
Sra. J. Paradera    ACAC 
Sr. Artur Cadena    Ass. Reforma de les pensions (Sants) 
   
 
Presentació de la Comissionada, Sra. M. Assumpció Roset i benvinguda als assistents. 
 

1. Presentació del Pla Municipal per les persones grans, 2013-2016 i presentació 
de la Mesura de Govern per ala prevenció dels maltractaments a les persones 
grans. 
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Prèviament, va fer una breu ressenya de la instal·lació dels circuïts esportius per a la 
gent gran a la ciutat, recordant que a l’eixample, s’inaugurarà el proper a l’Illa Flora 
Tristán, el proper dia 9 de desembre a les 11.30 h. 
També explica que a la ciutat de Barcelona hi ha 24.000 persones grans fent 
activitats físiques diverses. 
 
Informa del Pla Municipal, explica les 4 línies estratègiques: 
 

- Les persones grans com a protagonistes actives a la ciutat 
- Les persones grans, el benestar i la salut 
- Les persones grans, el bon tracte i la defensa de la igualtat 
- Les persones grans i la vida quotidiana ala ciutat 

 
El llibret que conté el Pla resumit, els arribarà a les entitats i casals de gent gran de 
tota la ciutat. 
 
Informa de la Mesura de de govern del bon tracte a la gent gran 
 
Es presentarà als Consells de Salut dels Districtes. Com també es farà arribar a les 
entitats el Document de Drets i llibertats, adaptat a aquesta Mesura de govern. 
Del 3 de març al 17 de juny, es faran accions formatives als Espais i Casals de gent 
gran, obertes a totes les persones per poder informar de les accions que es duran a 
terme a la ciutat, derivades de la Mesura de govern. 
Es durà a terme formació a tots els professionals que treballen amb persones grans. 
Es podrà fer ús del telèfon d’atenció : 900 30 70 30, que estarà coordinat amb 
l’Oficina d’Atenció a la Víctima. 
 
Es treballarà coordinadament amb el Projectes Radars que funcionen a la ciutat, la 
oficina d’atenció a la víctima,  així com també amb la teleassistència. 
També es promourà la creació d’un circuït de prevenció de la violència, similar al que 
ja funciona per les Dones víctimes de maltractaments, i es farà en coordinació amb 
els CAPS, els cossos de seguretat, Mossos i Guardia Urbana, Serveis socials, tècnics  i 
altres serveis derivats. 
  
Torn obert de paraules: 
 
El Sr. Artur Cadena, agraeix al Sr. Vicenç Enguix que l’hagi convidat ala reunió i a la 
Sra. Roset per implicar-se en tot el projecte de la gent gran. 
 
El Sr. Ramón Marquina va demanar dues coses: 

- Mes espais per a la gent gran al districte 
- La implicació dels CAPS en el projecte Radars 

 
Sra. Montserrat Pastallé es queixa que tots els Espais de gent gran tenen llista 
d’espera. 
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La Sra. Roset li respon que es cert, però cal aprofitar també tota la oferta que hi ha a 
la ciutat, centres cívics, biblioteques, caps, espais esportius,.. i li recorda que cal 
ajustar-se a les noves realitats. 
 
Sra. Anna Cantavella s’hi mostra d’acord, però ressalta que els Centres Cívics tenen 
l’inconvenient del preu. 
 
El Sr. Enguix respon en general que el Districte ja es conscient de la manca d’Espais i 
que treballen per millorar-ho. 
La M. Freixa afegeix que el districte també fa una oferta d’activitats obertes a 
tothom. 
 
 

2. Informe del Consell Assessor 
 
 
El Joan Domínguez i la Montserrat Amorós informen de les activitats i informacions 
derivades del Consell Assessor de ciutat. 
 
Destaquen la tasca del grup de comunicació, el butlletí del Consell Assessor al qual 
poden demanar la subscripció a l’adreça cagg@bcn.cat.  
També informen del contingut de les xerrades del Sr. Carles Campuzano en relació a 
les Pensions i de la Jornada Gent Gran i Esport que es va fer a la Torre Agbar el mes 
de setembre. 
 
La Sra. Pastallé demana un aclariment en relació a que les seves pensions no es 
veuran afectades, sinó que els canvis repercutiran sobre els seus fills i néts. 
  
  

3. Presentació de la web de la gent gran del Districte 
 
La Montse Freixa explica que, a proposta de l’Espai de gent gran de Sant Antoni es 
va començar a treballar en la web que avui es presenta i que poden consultar 
l’adreça: 

 
gengraneixample.cat 
 
A la pàgina d’inici, en les pestanyes de Notícies i d’Activitats, hi trobaran les activitats 
que son obertes i en les que hi pot participar tothom. 
 

4. Precs i preguntes 
No hi ha preguntes. 
El Conseller, Sr. Vicenç Enguix tanca la reunió.  
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