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L'any 1989 es va celebrar el I Congrés de la Gent Gran de Barcelona que va tenir 
lloc al Poble Espanyol els dies 26 i 27 de juny. Posterionnent, l'any 1993, en el marc 
de 11L'Any Europeu de la Gent Gran i la solidaritat entre les generacions 11

, el Consell 
Assessor de la Gcnt Gran de Barcelona, amb el suport de l'Ajuntan1ent de Barcelona, 
organitza el II Congrés de la Gent Gran de Barcelona que té lloc els dies 24 i 25 de 
novembre al Palau de Congressos de Barcelona. 

Amb aquests antecedents i en el marc de l'any 1999, declarat perles Nacions Unides 
com ''Any internacional de les persones grans", el Consell Assessor de la Gent Gran 
de Barcelona convoca el III Congrés de la Gent Gran de Barcelona que, amb el 
supott de l'Ajuntament de Barcelona, es celebrara els dies 20 i 21 de gener de 1999 
en el Palau de Congressos de Barcelona (s'adjunta un breu informe descriptiu de les 
característiques més destacarles del mateix). 

Ara bé, tant o més important com la propia celebració d'aquest Congrés va ser el 
procés de treball que, amb motiu del mateix, es va dur a tenue al llarg de tot l'any 
1993 i que va permetre comprovar les grans possibilitats d'aquest model participatiu 
que, estructurat a diferents nivells, pennet canalitzar els suggeriments, les 
aportacions i les demandes de la Gent Gran en relació amb els diferents temes que 
!'afecten. 

Per al lll Congrés de la Gent Gran de Barcelona esta prevista l'assistencia d'unes 
1.200 persones. D'aquestes, 1.000 seran persones grans de la ciutat que assistiran al 
Congrés en qualitat de delegats en representació deis diferents Districtes de la ciutat. 
La resta correspon als membres del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona 
que assumiran diferents tasques organitzatives i a persones que vindran en 
representació de diferents entitats i institucions nacionals i intemacionals les quals 
assistiran en qualitat d'observadores o convidades. 

L'ampli procés participatiu que implica l'organització d'aquest Congrés es va iniciar 
el mes d'octubre de 1997 i esta previst concloure'l el mes de mary de 1999. Al Ilarg 
d'aquest període i, principalment, a partir del mes d'abril d'enguany, esta prevista la 
participació directa de diverses instancies municipals, sobretot deis diferents 
Districtes de la ciutat. Pensem que per garantir el bon desenvolupament d'aquest 
important esdeveniment a la ciutat cal assegurar la imp1icació de totes les parts 
mitjan9ant l'establiment d'una mesura de govem. 


