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Mesura de govern sobre el Programa d'Actuacions en relació a l'adhesió de 

l'Ajuntament de Barcelona a la celebració l'Any Europeu de la Gent Gran i la 

Solidaritat entre Generacions 2012 

 

 
» 01. Introducció 

 

El passat 17 de gener, es va  presentar,  a la Comissió de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports,  una 

Mesura de Govern de l’adhesió de Barcelona a l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i la Solidaritat 

entre Generacions.  

 

La Unió Europea ha declarat l’any 2012 com l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre 

Generacions, amb l’objectiu de donar resposta a l’intens procés d'envelliment de la població de la UE. 

S’estima que a partir de 2012, la població europea en edat de treballar començarà a disminuir, mentre 

que la població major de 60 anys seguirà augmentant en prop de dos milions de persones l'any, 

especialment en el període 2015-2035, quan la generació del baby-boom entri a formar part de la 

població jubilada. Aquest sobre envelliment de la població es deu a l’efecte combinat de l’espectacular 

increment de l’esperança de vida de la població (3 anys de mitja per dècada) i als baixos índexs de 

natalitat registrats a Europa. 

 

Aquesta realitat implica reptes però també oportunitats en l’àmbit de la convivència, la integració i el 

benestar social a la UE. L'Any Europeu de l’Envelliment Actiu està dissenyat per servir com a marc per a 

la sensibilització, per identificar i difondre bones pràctiques i, sobretot, per fomentar polítiques de 

promoció de l'envelliment actiu i de solidaritat entre generacions entre els seus estats membres i els 

diferents nivells de governs locals, en col·laboració amb els diferents agents socials i la societat civil. 

 

Avui presentem la Mesura amb el programa d’accions dissenyades per l’Any Europeu a Plenari perquè 

aquesta és una iniciativa absolutament transversal i ha necessitat la implicació de tot el govern en ple, 

per comprometre’s, cadascú des de  la seva àrea, en la construcció d’una Barcelona que té en compte la 

seva gent gran, que en té cura i que li reconeix la seva gran contribució  en la vertebració de la nostra 

societat i en l’afavoriment de la cohesió social de  la nostra ciutat: Volem aprofundir en el concepte 

d’envelliment actiu entès com un procés que té lloc al llarg de tota la vida 

 

Des de l’Ajuntament tenim la voluntat que la commemoració de l’Any Europeu no sigui únicament 

un homenatge puntual a la gent gran de Barcelona sinó que marqui l’inici d’un canvi de visió i 

d’actitud per sensibilitzar la societat dels beneficis de la prevenció i la importància de tenir un 

envelliment actiu, així com visualitzar la gent gran activa, implicada i  compromesa amb el seu 

entorn i amb les altres generacions. 
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Volem promocionar  una forma d’entendre l’envelliment i el paper de les persones grans, que volen 

seguir sent útils a la societat. I Barcelona és el lloc que més i millor afavoreix aquest canvi de 

paradigma del que és i representa la gent gran perquè: 

 

» Té un teixit d’entitats i associacions que ja treballa en aquest terreny  

» l’Ajuntament afavoreix i promou activitats i iniciatives i les vol difondre 

» Barcelona s’ha adherit a la commemoració de l’Any Europeu de la Gent Gran i la Solidaritat entre 

generacions  

» Barcelona forma part de la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de la Gent Gran.  

 

Per tant, hem de posar en valor el col·lectiu de gent gran, hem de sensibilitzar-lo cap a aquestes noves 

formes de viure l’envelliment, i hem de motivar-lo perquè cada vegada hi hagi més persones que les 

adoptin. 

 

 

» 02.  Objectius  

 

Amb l’adhesió de l’Ajuntament de Barcelona a la celebració de l’any Europeu de l’Envelliment Actiu i de 

la Solidaritat entre Generacions, identificarem i difondrem bones pràctiques i, sobretot, fomentarem 

polítiques de promoció de l'envelliment actiu i de solidaritat entre generacions, en col·laboració amb els 

diferents agents socials i de la societat civil.  

 

L’objecti és arribar a  tots els ciutadans de Barcelona, des dels més petits als més grans, així com al 

conjunt d’entitats, institucions i organitzacions professionals, comptant amb les aportacions dels diferents 

districtes de la ciutat, per tal de: 

 

» Sensibilitzar al conjunt de la ciutadania, sobre la importància de la prevenció  i l’adquisició de 

pautes que ajudin a envellir amb qualitat de vida  
» Difondre i valorar les bones pràctiques d’envelliment actiu desenvolupades ja a Barcelona, i 

impulsar els estils de vida que ajudin a envellir amb qualitat de vida i que contribueixin a avançar 

en aquest objectiu compartit. 

» Reconèixer i posar en valor les persones grans per la seva contribució en el benestar de la 

comunitat, en l’entorn familiar i en el conjunt de la societat barcelonina. 

» Promoure i impulsar la necessària solidaritat entre generacions per afavorir la cohesió social. 

» Crear  marcs  de compromís i coresponsabilitat amb el teixit social de la ciutat 

 

 

» 03.  Definicions 

 

Què entenem per envelliment actiu? 

 

L’ Organització Mundial de la Salut defineix l'envelliment actiu com el procés d’optimització de les 

oportunitats de participació, salut i seguretat a fi de millorar la qualitat de vida de les persones segons 

van envellint.  

 

L’envelliment és un procés, no un estat, i per tant, no es pot prendre l’edat cronològica com a referència, 

sinó que  és un procés que té lloc al llarg de tota la vida. Envellim doncs, segons hem viscut i la pròpia 
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persona esdevé el principal agent de canvi en funció de la seva trajectòria vital i les seves actituds 

personals. D’aquí rau la importància de sensibilitzar al conjunt de la població. Una persona que en el 

decurs de la seva vida es manté activa i participativa en la vida social, política, cultural i cívica, té una 

millor salut mental i física, guanyant qualitat de vida i autoestima personal. 

 

La gent gran, a més, té coneixement i experiència que pot transferir, de forma que representa un 

important actiu en la construcció de la ciutat. 

 

L’envelliment actiu posa l’accent en: 

 

» La salut i l’autonomia 

» La participació i els drets socials 

» La Solidaritat entre generacions 

» La vinculació relacional de la gent gran 

 

Què entenem per  solidaritat entre generacions? 

 

Les persones grans han contribuït al creixement i la construcció de la societat tal com la coneixem, i la 

seva experiència ha de ser font de coneixement per construir un futur compartit amb persones de totes 

les edats, ja que avui continuen desenvolupant una important tasca de suport i ajuda dins l'àmbit familiar i 

comunitari en multitud d'entitats de la ciutat. Aquesta contribució voluntària és vital per continuar 

mantenint la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. 

 

L'actiu social de les persones grans s'ha de veure correspost pel reconeixement de la societat a la seva 

tasca i també per la solidaritat de tothom envers les persones en situacions més vulnerables.  

 

 

» 04. Línies d’actuació 

 

Per  a commemorar el 2012 com l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre 

Generacions, hem impulsat,  en col·laboració  amb les institucions  i entitats de la ciutat, un ampli 

programa d’activitats.    

 

Aquest programa d’activitats posa l’accent en els aspectes relacionats amb l’envelliment actiu i la 

solidaritat entre generacions com són, entre altres, la participació, l’educació al llarg de la vida, la cultura, 

els serveis socials i de salut, l’activitat física, l’habitatge i l’entorn, la xarxa familiar i comunitària, els 

espais públics i la mobilitat, l’economia, el reconeixement de la diversitat, la protecció jurídica o la visió 

de gènere. 

 

Procés d’elaboració del programa: 

 

- Coordinació amb les entitats de gent gran  i entitats de l’àmbit social de la ciutat per col·laborar a 

difondre el missatge de la Unió Europea. 

 

- Col·laboració amb la Generalitat de Catalunya i  la Diputació de Barcelona. 

 

- Implicació dels  col·legis professionals, universitats i  fundacions. 
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- Abordatge transversal: plantejament d’un programa transversal en què s’hi han implicat les 

diverses àrees municipals,  promovent una amplia participació de les diferents regidories i 

districtes de la ciutat, i sensibilitzant de la importància de prestar atenció al col·lectiu de gent gran 

des de tots els àmbits: participació social, mobilitat i transports, accessibilitats, habitatge, serveis 

socials, salut, relació de suport i ajuda mútua, inclusió.... 

 

Cal destacar la forta implicació dels districtes que han elaborat una extensa programació 

d’activitats per aquest any. 

 

- Creació d’un Grup Impulsor de l’Any Europeu de la Gent Gran i la Solidaritat entre Generacions 

dintre del  Consell Assessor de la Gent Gran que ha treballat en la coordinació d’iniciatives i 

propostes. 

 

- Implicació del Grup de Treball de Gent Gran del Consell Municipal de Benestar Social, que té 

previst fer una acció el darrer trimestre de l’any centrada en l’Envelliment Actiu i les estratègies 

per promoure el bon tracte i  prevenir el maltractament. 

 

 

» 05.  Programa d’actuacions 

 

Des del Comissionat de Gent Gran es presenta el programa d’actuacions dividit en diversos apartats: 

 

» 05.1 Actuacions de l’Ajuntament: 

 

» Actes commemoratius:  

  

- Acte central de l’Any Europeu: Diàleg intergeneracional entre  el M. H. Sr. Jordi Pujol i Soley 

i el jove empresari  Pau Garcia Milà, creador de l’empresa EyeOS, amb motiu de la presentació 

del programa d’activitats de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre 

Generacions. La conducció de l’acte anirà a càrrec de la Sra. Rosa Maria Calaf. Tindrà lloc el 

dimecres 9 de maig, a les sis de la tarda, al Saló de Cent de l’Ajuntament de Barcelona. Presidit  

per l’Alcalde de Barcelona, Excm. Sr.  Xavier Trias, la Tinenta d’Alcalde de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports, Il·lma. Sra. Maite Fandos i la Comissionada de Gent Gran, Sra. Assumpció 

Roset. Es comptarà amb la presència de representants del teixit associatiu i d’organismes i 

agents implicats en l’Any Europeu.  

 

- Firagran: Del 10 al 13 de maig, i  en motiu de l’Any Europeu , participació a Firagran amb un 

estand, amb l’objectiu de sensibilitzar a la ciutadania gran, dels valors de l’Any. Activitats 

d’alfabetització  digital a càrrec de la Fundació La Caixa, il·lustratives de les activitats que els 

casals municipals de gent gran de Barcelona ofereixen a través de les 19  ciberaules 

conveniades.  

 

- Setmana del Dia Internacional de la Gent Gran: Partint de  la celebració del dilluns 1 d’octubre, 

Dia Internacional de la Gent Gran, iniciarem un programa d’actes que es concentrarà al llarg de 

la setmana,  amb tot un seguit d’activitats als diferents districtes de la ciutat: 
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 Dia 1 d’octubre: Dia Internacional de la Gent Gran. El Consell Assessor de la Gent Gran de 

Barcelona, serà partícip de la sessió parlamentària dedicada a les persones grans, 

promoguda pel Parlament de Catalunya i el Consell Nacional de la Gent Gran de Catalunya. 

Aquesta sessió permetrà als diferents representants dels òrgans de participació de les 

persones grans fer arribar les principals inquietuds als diferents grups polítics. 

 

 Acte de presentació del Cicle de cine fòrum dedicat a les relacions intergeneracionals  

promogut pel Consell Assessor de la Gent Gran en col·laboració amb altres entitats. 

Projecció de la pel·lícula “L’exòtic Hotel Marigold” del director John Madden. 

 

 Conferències. Al llarg de la setmana  es programaran un seguit de conferències i taules 

rodones als diferents districtes.  

 

 Jornades de Formació als Voluntaris dels casals i espais municipals, on per primera 

vegada podran reflexionar de manera compartida els més de 3.000 voluntaris grans que 

s’estima desenvolupen la seva tasca de voluntariat  en aquests centres.   

 

 Caminada Intergeneracional: el dia 7 d’octubre, i com a cloenda de la setmana, farem una 

caminada intergeneracional organitzada juntament amb l’Oficina de la Gent Gran Activa del 

Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya i l’Àrea d’Atenció a les 

Persones de la Diputació de Barcelona. Persones grans, fills i néts estaran cridats a 

participar plegats d’una de les activitats més saludables, paradigma de l’envelliment actiu. 

La Caminada recorrerà per  la Muntanya de Montjuic i preveu acollir més de 1.000 

participants. 

 

 A totes aquestes accions s’hauran de sumar els actes ja programats des dels districtes en 

els diferents barris per commemorar el Dia Internacional i els que es programin des del teixit 

associatiu de la ciutat. 

 

 

- Jornada Cap a un Envelliment Actiu a Casa, organitzada conjuntament amb l’Institut 

Universitari d’Estudis Europeus.  24 i 25  d'Octubre , al Caixa Fòrum de Barcelona. 

 

- Cicle de conferències: a partir de l’octubre, cicle de conferències als diferents districtes de 

Barcelona organitzades conjuntament amb algunes entitats (ONCE, Agrupació Mútua, Fundació 

Pere Tarrés, Fundació La Caixa, Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, Diputació 

de Barcelona....). Els temes versaran sobre hàbits saludables, innovació, gent gran 

discapacitada, temps lliure i  gent gran, alimentació, entre altres. 

 

- Jornada de conclusions de l’Any Europeu promoguda per la Universitat de Barcelona, en 

col·laboració amb la Diputació de Barcelona, la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de 

Barcelona. Tindrà lloc a finals de novembre al paranimf de la Universitat.  

 

- Concert de Nadal, Acte de Cloenda de l’Any Europeu: 19 de  desembre. Celebració del 

tradicional concert de Nadal a l’Auditori de Barcelona. Interpretació de  la cantata 

intergeneracional, “Cantem per la pau”, composada expressament,  i sota la direcció musical de 

Montserrat Meneses. (Lletra de Joan Descals i Música de Carlota Baldrís) Està estructurada en 
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quatre actes , cada un dedicat a un dels elements essencials: foc, terra, aigua i aire, on  cada 

element simbolitza una etapa de la vida. Estarà interpretada per més de 600 persones entre 

grans, adults, infants i joves: la gent  gran serà la veu de l’experiència i de la saviesa, els joves i  

veus blanques, representaran  el futur. La generació dels adults quedarà representada pels 

músics, i el narrador . És una cantata per la Pau, dedicada a Pau Casals, català universal i gran 

lluitador pels valors de la pau. La seva vida també és un gran exemple de l’envelliment actiu. En 

motiu de la celebració de  l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre 

Generacions 2012, el concert utilitzarà les noves tecnologies i les xarxes socials per compartir i 

intercanviar idees i valors, generar i aportar opinions i implicar-hi a persones joves. 

 

- Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Salut. L’Organització Mundial de la 

Salut ha dedicat aquest dia a l’envelliment i la salut.  En el marc d’un model de v ida saludable i 

activa, la Delegació de Salut i el Comissionat de Gent Gran van impulsar una Declaració 

Institucional amb el suport de tots els grups polítics. Es proposava fermament promoure la salut 

entre la gent gran, impulsant l’activitat física, mental i social, afavorint el suport social, promovent 

el voluntariat, prevenint el maltractament i prenent mesures en favor de les persones cuidadores. 

 

- Programa de subvencions. La convocatòria de subvencions d’aquest any ha tingut molt en 

compte potenciar les actuacions de les entitats per fomentar  l’envelliment actiu, preveient  més 

de 35.000€ .  

 

- Campanya d’adhesió de les entitats i institucions al document Un compromís compartit per 

continuar avançant més enllà del 2012 elaborat juntament amb el Consell Assessor de la Gent 

Gran. Pretén compartir els següents valors que la Unió Europea vol impulsar amb la 

commemoració de l’Any:  

 

 Treballar perquè en el procés d'envelliment totes les persones, independentment de les 

seves capacitats i condicions físiques i materials, tinguin la possibilitat de desenvolupar al 

màxim la seva independència, autonomia i capacitat de participació. 

 

 Sensibilitzar la ciutadania sobre la importància de l’envelliment actiu, de la necessitat 

d’adoptar estils i hàbits de vida saludables, i de planificar aquest procés al llarg del cicle de la 

vida.  

 

 Reconèixer l'experiència i la important contribució social de les persones grans a la societat i 

mantenir la seva participació com un actiu fonamental de la ciutat, promovent les relacions 

solidàries entre generacions  

 

 Promoure una ciutat per a totes les edats, que té en compte les aportacions de les persones 

grans a favor de la millora de la qualitat de vida del conjunt de la ciutadania. 

 

L’objectiu és  compartir aquesta adhesió amb els diferents agents de la ciutat per avançar 

plegats més enllà d’aquest 2012. Durant els 10 primers dies de la campanya, comptem amb 62 

entitats adherides. (Annex 1) 

 

- Campanya de recomanacions per envellir activament. Un dels objectius de la Mesura de 

Govern és la de sensibilitzar el conjunt de la ciutadania sobre la importància de la prevenció i la 
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promoció de l’envelliment actiu i la planificació del procés d’envelliment al llarg del cicle vital.  

Amb aquest objectiu s’està elaborant un díptic divulgatiu adreçat majoritàriament a la població de 

60 anys i més, però amb propostes  vàlides per a totes les edats, on de manera resumida es 

troben les 12 recomanacions bàsiques per envellir de manera activa.  Aquests díptic divulgatiu 

serà atractiu i de lectura fàcil i estarà a l’abast de la ciutadania als serveis de proximitat dels 

barris i districtes de la ciutat . 

 
 

» Accions de les diferents àrees municipals  

 

Amb la convicció que aquest és un projecte tranversal, hem establert reunions amb totes les àrees de 

l’Ajuntament amb un doble motiu: que es promoguin accions amb motiu de  l’Any i que es recopilin les 

moltes iniciatives que es porten a terme des dels diferents àmbits de la Ciutat a favor de l’envelliment 

actiu i la solidaritat entre generacions. Hem facilitat una fitxa per recollir els diferents projectes que es 

portaran a terme. (Annex 2)
1
  

 

Hi ha hagut una resposta molt positiva i hem iniciat una línia de treball amb totes  elles per fer de 

Barcelona una ciutat encara més pensada per la seva gent gran. Visualitzarem tota aquesta informació a 

la pàgina web de l’Any  perquè tothom  que hi estigui interessat la pugui consultar. 

 

Algunes de les iniciatives i propostes que hem recollit  o que estem treballant conjuntament són:  

 

Pel què fa a la prevenció i la seguretat, des de la Guàrdia Urbana i Bombers, existeixen programes de 

prevenció de conductes de risc i sensibilització del col·lectiu de gent gran sobre mobilitat segura, 

convivència ciutadana i consells de seguretat personal. El Grup de Treball de Millora de 

l’Accessibilitat vetlla per l’aplicació de la normativa d’accessibilitat  aplicable a projectes i obres 

d’infraestructura a la ciutat. 

 

Pel què fa a mobilitat, la Targeta Rosa permet viatjar gratuïtament o a un preu reduït  en bona part dels 

transports públics de la primera corona de l’Àrea metropolitana de Barcelona així com obtenir 

descomptes en instal·lacions municipals i establiments comercials. TMB organitza el  taller “Ens mou la 

gent gran” dirigit a encoratjar les persones grans perquè utilitzin el transport  i donar-los eines per 

prevenir accidents. També es dirigeix als conductors per augmentar la seva sensibilitat cap aquest 

col·lectiu. Hi ha altres activitats per donar a conèixer la història del transport públic o els centres de 

control del Metro o del trànsit. El usuaris de la Targeta Rosa també tenen facilitats en el servei a domicili 

d’alguns mercats de Barcelona 

 

Encara que no siguin una mesura exclusiva per a gent gran, cal destacar les accions per a 

l’accessibilitat a la via pública, com els guals, paviment únic, instal·lacions d’escales mecàniques en 

carres amb pendent, accés a les sis platges amb ajudes tècniques, facilitar l’accés al transport públic 

(amb plataformes per accedir als autobusos de pis baix o rampes d’accés per a cadires de rodes...) o a 

als equipaments municipals 

 

 

                                                      
1
 No disposem de fitxa de totes les accions presentades. És una informació que actualitzem diàriament.   
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Actualment l’Ajuntament disposa de 1.021 places d’habitatges amb serveis per a gent gran, amb 

lloguers protegits, que s’adjudiquen seguint criteris  de baremació. Darrerament s’han inaugurat els de 

Cibeles i properament es lliuraran els de Nou Barris i Sant Andreu.  

 

L’Ajuntament ofereix un programa d’ajuts a la instal·lació d’ascensors amb l’objectiu de resoldre  

aquest inconvenient que representa un problema especialment important per a la qualitat de vida de les 

persones grans. 

 

En l’àmbit de medi ambient, actualment l’Ajuntament de Barcelona té 342 parcel·les d’Horts Urbans  

distribuïdes als diferents districtes de la Ciutat, i majoritàriament són adjudicades a persones grans 

majors de 65 anys. L’Ajuntament també cedeix algunes parcel·les a persones amb discapacitat de 

manera que es facilita la col·laboració i suport entres els col·lectius de discapacitats i gent gran. La Xarxa 

d’Horts Urbans programa unes xerrades sobre compostatge, que contribueixen a sensibilitzar sobre la 

importància de preservar el medi ambient.  

 

En l’àmbit d’Empresa i Ocupació, Barcelona Activa té el Programa Posa un Sènior a la teva empresa, 

que consisteix en un  assessorament ofert per antics directius, professionals i empresaris que disposen 

dels coneixements i l'experiència adequats per a realitzar aquesta funció. El servei ofereix diagnòstics i 

proposa accions com a resposta a les necessitats dels sol·licitants. Barcelona Activa també presenta els 

seus serveis en matèria d’Empresa i Ocupació a les entitats de gent gran que els vulgui conèixer i 

compartir coneixement. 
 

Des de la Direcció d’Equitat Social i Salut, es proposen diferents activitats, organitzades amb els Piads, 

el Centre d’Informació i Recursos per a les Dones, o el Consell de Dones.  En l’àmbit de dona, proposen 

fer des d’un cicle de  diàlegs intergeneracionals organitzats conjuntament amb el Consell de la Joventut 

de Barcelona, fins a un cinefòrum sobre temàtiques de gènere, o xerrades sobre saviesa, caminades, o  

tallers sota el lema “dones grans, dones sanes, dones sàvies” que  fa un recorregut per diferents 

aspectes de la vida de les dones, proposant activitats encaminades a millorar l’auto-percepció, la salut 

...també es fan activitats encaminades a donar valor al paper de la dona al llarg de la història, tallers 

d’autoestima, sobre separacions i pèrdues, sobre medicalització, sobre violència, activitats 

intergeneracionals... 

 

Pel què fa a  Temps i Qualitat de Vida, s’editarà un dossier sobre Gent Gran i Temps, El temps dels que 

tenen temps, amb l’objectiu d’incitar al debat sobre les diferents dimensions del temps i com la gent gran 

gestiona el seu temps. Està programada una conferència sobre aquest tema. També  s’impulsaran  

programes perquè les persones cuidadores puguin tenir més temps per a elles mateixes.  

 

En el marc de les relacions entre generacions, iniciarem una prova pilot de Converses 

intergenaracionals apreciatives entre nois i noies de Centres  Oberts i usuaris de Casals de Gent 

Gran, amb l’objectiu d’aprofundir en capgirar els estereotips  vers la gent gran present en l’imaginari 

infantil i així possibilitar descobrir en la infància el talent i el potencial atresorat per la gent gran 

 

Envelliment actiu i solidaritat entre generacions també implica l’atenció a les persones amb elevat índex 

de fragilitat i la iniciativa municipal Open Data,  que  posa a l'abast de la ciutadania les dades claus que 

permetin fer un seguiment més acurat de col·lectius com ara la gent gran, ens permetrà estar amatents 

als possibles riscos d’exclusió i aïllament social de les persones  grans. Dades significatives com són els 

nivells de rendes de les persones grans, dels hàbits de relació i d'associació, o de discapacitat i 
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dependència  esdevenen fonamentals alhora d'aplicar polítiques d'envelliment actiu en persones grans 

en risc d'exclusió 

 

En l’Àmbit de salut, Està en procés la signatura d’un Conveni de col·laboració entre el Departament de 

Salut de la Generalitat de Catalunya, el Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona i l’Ajuntament de 

Barcelona a fi de dur a terme el Programa d’educació sanitària a la gent gran sobre el bon ús dels 

medicaments. El projecte sobre el bon ús dels medicaments a la ciutat de Barcelona consisteix en la 

realització de sessions formatives a cascun dels 52 casals municipals de gent gran o centres cívics  dels 

10 districtes de la ciutat.  

 

El Comissionat de Gent Gran i la Delegació de Salut, inicien un Programa Pilot de Salut Integral, dintre 

del marc de la Declaració Institucional amb motiu del Dia Mundial de la Salut. L’objectiu és oferir als 

ciutadans un abordatge integral de l’envelliment actiu i saludable, centrat en els eixos de l’autonomia,la 

fragilitat, la dependència i la malaltia.  

 

Un dels aspectes que s’abordarà aquest any és el de promoure l’envelliment actiu com a element 

preventiu de l’aparició d’algunes malalties i el corresponent tractament mèdic o farmacològic.  Receptar 

“caminades” o “tallers d’entrenament de la memòria” o una tasca de voluntariat, o inclús la participació en 

espais relacionals, que permetin a les persones grans desenvolupar una xarxa de relacions per prevenir 

situacions de solitud que poden afectar a la salut són absolutament necessàries.  

 

Les residències i els serveis d’atenció a les persones grans més fràgils, també han d’incorporar la 

filosofia de l’Any de l’Envelliment Actiu. És un repte avançar en la promoció de l’envelliment actiu de les 

persones  grans fràgils i/o dependents.  En aquest sentit, s’està treballant en el conjunt dels serveis 

d’atenció residencial i diürna municipals per fomentar la participació dels usuaris i les seves famílies amb 

la creació dels consells de participació dels centres i amb l’increment d’activitats de dinamització  

cultural i relacional, així com les activitats físiques adaptades a la realitat dels residents. S’ha potenciat el 

servei de transport adaptat en els centres per poder realitzar sortides culturals i la participació en l’estudi 

Happier promogut per l’entitat Siel Bleu que compta amb el suport de la Unió Europea per desenvolupar 

un programa d’activitat física durant dos anys en dues de les residències municipals.   

 

S’ha iniciat un estudi sobre el Paper de la sexualitat en l’envelliment actiu i saludable, un projecte 

finançat per Recercaixa, que aborda el tema de la sexualitat a les persones de més de 60 anys i revisa 

les intervencions efectives. 

 

Està previst impulsar un programa específic per promoure l’envelliment actiu entre els prop de 50.000 

usuaris de la teleassistència municipal, que entre altres, permetrà captar a un nombre determinat de  

persones grans en risc d’aïllament i solitud per participar  a diferents activitats dirigides amb l’objectiu de 

posteriorment vincular-les a activitats programades en el seu barri que responguin als seus interessos i 

desitjos. 

 

L’Institut Barcelona Esports, juntament amb l’Agència de Salut Pública de Barcelona, i el Consorci 

Sanitari de Barcelona  promou el programa Activa’t als Parcs, un programa de promoció de l’activitat 

física que consisteix en al realització d’activitats físiques que es porten a terme als parcs de Barcelona 

com poden ser caminades suaus d’uns 30 minuts de durada, i classes de gimnàstiques orientals, com 

tai-txi-o xi-kung.  Més de 60% dels seus participants té més de 64 anys.  Actualment es porta a terme a 
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11 parcs, jardins i places, i aquest any està previst ampliar l’oferta a dos espais públics  més de 

Barcelona.  

 

La gent gran també s’afegeix a les caminades mensuals que s’organitzen per la ciutat de Barcelona,  

d’uns 12 quilòmetres, per promoure l’activitat física, la salut, el coneixement de la nostra ciutat i la 

convivència. Així també poden anar a la Caminada Internacional de Barcelona, el mes d’octubre o els 

circuits esportius per caminar i córner que hi ha instal·lats als diferents districtes de la ciutat 

 

En el marc de les relacions entre generacions, iniciarem una prova pilot de Converses 

intergenaracionals apreciatives entre nois i noies de Centres  Oberts i usuaris de Casals de Gent 

Gran, amb l’objectiu d’aprofundir en capgirar els estereotips  vers la gent gran present en l’imaginari 

infantil i així possibilitar descobrir en la infància el talent i el potencial atresorat per la gent gran 

 

En l’àmbit de l’educació, conjuntament amb l’Institut Municipal d’Educació de Barcelona, s’està recopilant 

la informació de les moltes activitats intergeneracionals que s’organitzen des dels centres educatius de 

la ciutat durant el durs 2011-2012 i les programades pel curs 2012-2013.  També es recullen les 

programacions de les escoles de música municipals i les provinents de l’associacionisme educatiu. 

L’objectiu és visualitzar  el gran  nombre d’activitats que es fan a l’entorn de les relacions 

intergeneracionals i l’envelliment actiu, amb l’objectiu de promoure el contacte entre les dues  

generacions perquè coneguin millor les seves realitats i promoure l’empatia  i el respecte mutu. És 

important que els infants i joves visquin exemples d’envelliment actiu i interioritzin  la importància de 

l’adquisició d’hàbits saludables per  aconseguir un benestar físic,  social i mental al llarg de tota la vida.    

 

Des del Comissionat promovem la formació continuada de les persones grans: conferències,  tallers o 

altres modalitat de formació que es porten a terme des dels equipaments municipals, entitats o les 

mateixes universitats.  

 

Des de l’Ajuntament també volem aplicar les polítiques que promou Europa sobre l’envelliment actiu amb 

els nostres treballadors que s’acosten a l’edat de jubilar-se. Estem treballant, juntament amb l’Àrea de 

Recursos Humans i Organització, en la programació d’una  acció formativa d’acompanyament a la  

preparació per la jubilació. De la mateixa manera també estem treballant amb una proposta de 

mentoring, com a reconeixement i aprofitament de l’experiència i bagatge que han adquirit els 

treballadors de l’Ajuntament al llarg dels molts anys d’activitat laboral i que és de gran vàlua per les 

generacions més joves 

 

L’alfabetització digital de les persones grans és una qüestió prioritària  i per això hi ha una àmplia 

oferta d’activitats  i tallers als nostres equipaments adreçades a la gent gran perquè esdevinguin usuaris 

de les eines que l’informàtica posa al nostre abast. Alhora, volem acompanyar a aquelles  persones 

grans que vulguin fer un pas més enllà  per beneficiar-se dels avenços tecnològics dels seus terminals o 

els dispositius mòbils que els poden ajudar en la seva vida quotidiana, com per exemple en la orientació 

espaial, el control de la seva salut.... 

 

En l’àmbit de Cultura, s’ha establert un acord amb Biblioteques de Barcelona i  l’àrea de Qualitat de Vida, 

Igualtat i Esports, en funció del qual es vol ampliar els  clubs de lectura per a gent gran durant aquest 

2012 a dues Biblioteques del Districte de Nou Barris. També s’ha acordat promoure la xarxa de 

voluntariat que porta la lectura als domicilis de la gent gran i a residències, acompanyant‐los i llegint‐los 

un llibre. Es contactarà amb entitats de Voluntariat de la gent gran i els casals per  promoure la prestació 
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de voluntariat per part de la gent gran amb l’objectiu de donar resposta a les demandes de lectura a 

domicili de gent gran amb servei d’atenció domiciliària (SAD). Des de Biblioteques de Barcelona 

s’intentarà que aquesta xarxa de voluntaris s’incorpori a l’existent a Biblioteques, per tal d’ampliar la 

prestació d’altres serveis, com per exemple el club de deures (espais de reforç d’elaboració de deures 

escolars), ... Des de les biblioteques de Barcelona es programen un seguit de conferències al voltant de 

l’envelliment Actiu.  
 

En l’àmbit de participació, Barcelona compta amb un gran nombre de voluntaris grans,  no només els 

més de 3.000 vinculats als equipaments, sinó també a les entitats i iniciatives individuals. Apostem 

perquè aquesta xarxa de voluntariat es consolidi. En aquesta línia, volem iniciar projectes encaminats a 

vincular el civisme a la ciutat amb el voluntariat de gent gran. Alguns dels exemples de voluntariat  que 

hem recollit i que ens semblen especialment  importants són: 

 

El Programa baixem al carrer té l’objectiu de reduir la soledat i l’aïllament de les persones grans, 

proporcionant la possibilitat de sortir al carrer a aquelles persones que no poden fer-ho a causa de 

l’existència de barreres arquitectòniques.  

 

El Projecte Radars, que  actualment està funcionant a Gràcia i que ampliarem a tota la ciutat. És una 

xarxa de prevenció que compta amb la participació de veïns, comerciants, voluntaris i professionals 

vinculats al barri, amb l’objectiu de facilitar que les persones grans puguin continuar a la seva llar 

comptant amb la complicitat del seu entorn. La prioritat és reduir el risc d’aïllament i exclusió social de la 

gent gran.  

 

En la mateixa línia, el projecte Vincula’t  té l’objectiu de detectar  persones de més de 75 anys que viuen 

soles o amb altres persones però també en situació de fragilitat  i es porta a terme al districte de Les 

Corts.  

 

A Sant Antoni es porta a terme el projecte La Colla Cuidadora  com a grup de suport entre persones 

cuidadores. 

 

En l’àmbit  d’Immigració es promouen programes de voluntariat de persones d’origen immigrant per 

a la gent gran. Volem posar en valor la cultura del respecte cap a les persones grans que intrínsicament 

tenen molts immigrants, i aprofitar aquest actiu perquè aquestes persones participin com a voluntàries 

d’un programa d’acompanyament a la gent gran que ho necessita  Existeixen algunes experiències molt 

reeixides, com per exemple “Voluntaris per als Grans del barri Besòs-Maresme” promogut pel Pla 

Comunitari del Besòs- Maresme.  

 

Els cursos de català per a cuidadors i cuidadores d’origen immigrant, s’adrecen a persones i que 

tenen cura de l’atenció domiciliària de persones grans o que treballen a residències de gent gran. En la 

mesura que coneguin el català, es podran comunicar molt millor amb les persones que atenen. Aquests 

cursos es duen a terme pel Consorci de Normalització Lingüística, i estan finançats per l’Ajuntament i la 

Generalitat. 
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» Accions dels districtes: 

 

S’ha treballat intensament amb tots els districtes de la ciutat per impulsar i recollir les accions que  fan 

per la seva gent gran, bé sigui des dels casals de gent gran bé sigui des del districte mateix. 

 

Tenim comptabilitzades més de 150 activitats que es portaran a terme al llarg d’aquest any, des de 

passejades, tallers interculturals,  activitat intergeneracionals, ..... (Annexem les fitxes rebudes a data 16 

d’abril.  Annex 3) 

 

» Fitxes rebudes per part dels districtes: 

 

Ciutat Vella:   9 
Eixample:   48 
Sants-Montjuïc:  9 
Les Corts:   11 
Sarrià-Sant Gervasi : 10 
Gràcia:   30 
Horta-Guinardó:  19 
Nou Barris:  7 
Sant Andreu:  7 
Sant Martí:   7 
 
Total:  157  fitxes 

 

D’aquestes, més de 30 són activitats intergeneracionals, i més de 20 són activitats en relació a la Salut i 

l’esport  (gimnàstica, ioga, tai-txi, caminades, alimentació, tallers de memòria, ...) . Moltes d’elles també 

tenen a veure amb l’alfabetització digital. Entre les activitats presentades hi ha una programació molt 

variada de tallers, jornades  i cursos sobre temàtiques tant diverses com natura, festes i tradicions, 

activitats artístiques i creatives... Cal destacar que els districtes tenen més de 3.000 persones grans 

voluntàries que contribueixen a la dinamització dels casals i hi aporten un valor afegit important.    

 

Algunes de les activitats més destacables són:  

 

Ciutat Vella: 

 

» Taller de Cuina d’intercanvi intercultural: Alumnes de diferents orígens parlen de la seva cultura 

tot cuinant un plat de la seva terra.  

» Fem Hort al casal: Voluntaris i voluntàries del Casal Municipal de Gent Gran Mediterrània 

ensenyen a conrear un hort als infants del Casal Infantil Centre Obert Glamparetes.  

» Mediateca Raval: Creació col·lectiva d’una mediateca que esdevingui una memòria activa, 

dinàmica i viva de les històries, memòries i representacions dels diferents col·lectius que formen 

part del barri. Formació en eines informàtiques. 
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Eixample:  

 

» El Casal Sant Antoni organitza  un taller de cinema que té com a resultat un curtmetratge fet pels 

participants 

 

» Homenatge a les persones centenàries, amb un concert a càrrec dels alumnes de l’Escola de 

Música Elisenda Tarragó i berenar familiar del pastis centenari. 

 

» Taller de respiració com a mètode de relaxació. Per combatre l’estrès diari, les tensions de la 

vida quotidiana i gaudir d’un estat òptim de cos i ment.  

 

 

Sant Martí:  

 

» Promouen la sardana mantenint la cultura amb audicions de sardanes i conferències. Incentiven 

la formació de monitors de sardanes 

 

» La Memòria Virtual de la Gent Gran: Projecte multimèdia socioeducatiu en què alumnes 

d’escoles  i persones grans col·laboren conjuntament en la recuperació de la memòria històrica 

del Districte. 

 

» VI Festival Country intergeneracional, amb la participació d’infants de 6 a 11 anys del Centre 

Obert Municipal Sant Martí 

 

 

Gràcia:  

 

» Recuperen la memòria de l'Editorial Bruguera al Centre Cívic El Coll-La Bruguera 

 

» Al Camp d’en Grassot s'organitzen uns jocs florals intergeneracionals: les persones grans fan els 

textos  i els nens de l'escola Sedeta fan les il·lustracions 

 

» Dintre del marc del Programa Radars, s’ha construït  el  portal “Recursos i serveis per a les 

persones grans”: http://www.serveisgentgrangracia.org/ 

 

 

Horta-Guinardó:  

 

» Persones grans del casal d'Horta fan joguines amb materials reciclats amb els alumnes de 

l'escola La Salle d'Horta.  

 

» Taller de cuina intergeneracional a partir de la reutilització de les sobres d'altres àpats al casal 

municipal de gent gran de la Vall d'Hebron 

 

» Els casals de gent gran de Vall d’Hebron, Horta i Baix Guinardó cada any fan accions en favor de 

la Marató de TV3. 

 

http://www.serveisgentgrangracia.org/
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Les Corts:  

 

» Alfabetització digital, amb  tallers d'iniciació a l'ús de les TICs, i lloguer de portàtils. Informació de 

les activitats dels casals via bloc i facebook . 

 

» Els grans fem contes pels nens i les nenes: Treball col·laboratiu entre la gent gran i les escoles 

de les Corts. Els contes són  escrits per gent gran i il·lustrats pels nens i les nenes. 

 

» Jornades de gent gran: Organització d’activitats i actes per homenatjar a les diferents entitats i 

voluntaris de gent gran i donar a conèixer les diferents activitats per a la gent gran que es 

realitzen al districte 

 

 

Nou Barris: 

 

» Cicle Dones Grans a Nou Barris. Espai que permet intercanviar experiències, participar en  

activitats, xerrades, cinefòrums, tallers, etc.,. 

 

» Jornades de la salut de la gent gran de Nou Barris: Durant una setmana, es programen diverses 

activitats a diferents punts del districte, per a  les persones majors de 55 anys. 

 

» Mostra d’Entitats de gent gran. Pretén fer xarxa entre les diverses entitats de gent gran del 

districte de Nou Barris i donar a conèixer les seves  activitats  i la seva tasca a tot el barri.  

 

 

Sant Andreu: 

 

» “Gent Gran, grans persones", projecte de voluntariat entre persones grans a sant Andreu (des 

del Centre de serveis socials Garcilaso) que té l’objectiu de detectar situacions de risc social 

entre el col·lectiu de persones grans. El casal de gent gran participa activament a través de la 

comissió de Solidaritat, sent una de les entitats amb més implicació i compromís. 

 

» Coral intergeneracional “La cançó més bonica del món”. 

 

» Els casals de Gent Gran del Districte participen a les comissions de festes dels diferents barris 

del Districte en l’organització d’actes oberts per a tothom, especialment a les festes majors 

 

 

Sants-Montjuïc: 

 

» Aprendre amb la Gent Gran "Compartim universitat". Programa intergeneracional en què joves 

universitaris  i persones grans treballen diferents temes d’interès mutu. 

 

» Compartint cultures: Tallers fets entre alumnes d’una escola de primària i un casal de gent gran 

per compartir, mitjançant la conversa i el dibuix, les cultures de les diferents nacionalitats. La gent 

gran treballa la sardana i els nens/es el ball típic del seu país d’origen i tot el que l’envolta. 
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» Coneixent a la gent gran: Programa intergeneracional en què els nens visiten espais de gent 

gran i les persones grans visiten escoles i així es coneixen millor mútuament.  

 

Sarrià- Sant Gervasi: 

 

» X Mostra de Teatre de gent gran de Sarrià-Sant Gervasi. Entre els diferents grups de teatre del 

districte representaran quatre obres de teatre.  

 

» Jornades de la Salut: s’organitzen xerrades sobre com organitzar-se la medicació, com prevenir 

el mal d’esquena o una caminada per Collserola.   

 

» Ballada de Country amb els diferents grups de gent gran de country del districte. 

 

 

» 05.2   Actuacions del Consell Assessor de la Gent gran 

 

El Consell Assessor de la Gent Gran, que en el Plenari Extraordinari celebrat el passat 18 d’abril va 

aprovar el programa d’activitats previst,  ha refermat el seu compromís i implicació amb els   objectius 

promoguts per la decisió de la Unió Europea  de declarar el 2012 com l’Any Europeu de l’Envelliment 

Actiu  i la Solidaritat entre Generacions.  

 

Per aquest motiu, des del Grup de Treball  de l’Any Europeu  posat en marxa pel Consell i en el que 

participen representats dels Consells i Comissions de Gent Gran de districte, s’han programat les 

següents activitats: 

 

» Acte de presentació de les activitats promogudes pel Consell, amb la projecció de la 

pel·lícula Les meves tardes amb Marguerite, dirigida per Jean Becker. 24 de maig  Cinema 

Alexandra. 

 

» Compartim Experiència, taules rodones en que es presentaran iniciatives i projectes singulars 

promoguts a la ciutat que es caracteritzin pel seu grau d’innovació i interès. En les jornades de 

treball previstes, es presentaran projectes relacionats amb una de les següents temàtiques: 

Noves formes de participació, Estils i hàbits de vida saludable,  Aprenentatge al llarg de la vida i  

Innovació social. 

 

»  Debats del CAGG, programació d’un cicle de debats al llarg del 2012 amb col·laboració dels 

diferents sectors professionals i organitzacions que promouen la cultura de l’envelliment, en que 

es tractaran aspectes com la importància de la solidaritat entre generacions, o el dret de les 

persones amb dependència a envellir activament. 

 

» Cinema Intergeneracional, un cicle de cinefòrums sobre les relacions i la solidaritat entre 

generacions organitzat conjuntament pel Consell Assessor de la Gent Gran, la Federació 

d’Organitzacions Catalanes de Gent Gran i  Dones i Famílies. 
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» 05.3    Actuacions de les entitats i associacions 

 

Treballem conjuntament amb les diferents associacions de Barcelona, perquè el màxim nombre d’elles 

s’afegeixi a aquesta celebració. Bé siguin associacions de gent gran, entitats que no treballen 

específicament per la gent gran però si que hi estan vinculades, col·legis professionals, voluntariat, 

universitats, fundacions... 

 

El Comissionat de Gent Gran s’ha reunit amb un centenar d’associacions i s’hi ha posat en contacte amb 

prop de mil, moltes de les quals ja estan programant accions i iniciatives a l’entorn de l’any. S’està en el 

procés de recollir tota aquesta informació per a poder-ne fer difusió a través de l’agenda de ciutat que hi 

haurà a la  pàgina web de l’Any Europeu.  

 

S’ha iniciat una campanya de sensibilització perquè se sumin a l’Any de l’envelliment actiu, bé sigui amb 

l’adhesió del Document Un compromís compartit per continuar avançant més enllà del 2012, bé sigui 

organitzant activitats, conferències, concerts, ...... 

 

 

» 06. Comunicació 

 

» 06.1   Campanya de comunicació 

 

 Públic objectiu:  

 

» Gent Gran. Persones majors de 65 anys, especialment. Ens adrecem a tots els col·lectius de  

persones grans i per això l’estratègia comunicativa, s’ha dissenyant-la tant on line com off 

line. 

 

» Ciutadania. Cal implicar la ciutadania en general i la que s’acosta als 65 anys en particular, 

perquè l’envelliment actiu és un procés que comença molt abans de la jubilació i perquè  hem 

de posar en valor la solidaritat entre generacions. 

 

 Lema:  

» Que reflecteixi un model de gent gran activa, que es cuida, s’implica i que amb la seva actitud, 

col·labora en la construcció de la ciutat. 

 

                        “Gent gran, un gran actiu de Barcelona” 

 

 Missatges: 

 

» Hi ha previstos tres missatges al llarg de l’any, associats a cadascun dels tres grans 

esdeveniments de l’any. 

 

- Acte d’adhesió de la ciutat a l’Any Europeu (9 maig): “Millorem amb l’edat” 

 

- Dia internacional de la Gent Gran (1 octubre): “Nosaltres no ens arruguem” 

 

- Acte de cloenda / concert de Nadal: “Que grans que som!” 
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» 06.2  Estratègia comunicativa: 

 

» Construcció d’una agenda d’activitats de l’Any, que incorpori el recull d’activitats que 

s’organitzen a Barcelona i que responen als valors de l’envelliment actiu i la solidaritat entre 

generacions. Aquesta agenda es podrà consultar al 010 i també al web. S’editarà una selecció 

d’aquelles activitats més rellevants a la ciutat. 

 

» Píndoles, de molt curta durada amb la selecció de les iniciatives més representatives de 

l’envelliment actiu alhora que innovadores. Són activitats que es porten a terme a través 

d’entitats i/o dels districtes. Aquestes píndoles es podran veure a la pàgina web, i també en 

volem fer una difusió viral. Algunes d’aquestes píndoles són de projectes com: 

 

- Radars 

- Àpats en companyia 

- Aules informàtiques de gent gran 

- Voluntaris als casals 

- Roses contra l’oblit (d’Amics de la Gent Gran) 

- Activa’t als parcs 

- Aules de formació permanent 

 

» Campanya d’exteriors: Banderoles i opis per fer difusió de l’Any  i sensibilitzar els nostres 

ciutadans. Les banderoles seran cares B, amb cost zero de producció. 

 

» Elaboració d’un llibret de recomanacions sobre com envellir activament. Aquest llibret tindrà 

una versió completa en pdf, que estarà on line i una versió més publicitària tipus cartell per 

penjar als equipaments de gent gran. 

 

» Presència a les Xarxes socials, com a mitjans de difusió molt transversals que permeten arribar 

a la ciutadania en general, i evidentment a les persones grans, també. D’aquesta manera 

complim l’objectiu de promoure les noves tecnologies entre la gent gran.  El  Facebook i el twitter 

permetran sensibilitzar i difondre bones pràctiques, i establir una comunicació bidireccional:. 

 

- Facebook.  

 Campanya “Orgullós dels meus avis!”. Campanya on els usuaris podran 

penjar fotografies de les persones grans de la família descrivint perquè 

n’estem orgullosos. 

 Difondrem les recomanacions d’envellir activament. 

 Cobertura de les activitats. Compartir els esdeveniments / activitats i 

convidar a assistir-hi i a participar-hi. 

 Píndoles. Compartir les píndoles al mur. 

 Generar tràfic al web. 

 

- Twitter 

 Campanya “No ens arruguem”. contactar amb twitters de més 60 anys i 

proposar-los que durant un període determinat (una setmana o adues) 

siguin ells els que dinamitzin el twitter.  
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» La campanya pivotarà en una pàgina web (www.bcn.cat/envellimentactiu ). Hi haurà l’agenda 

d’activitats de l’Any, les píndoles de les bones pràctiques o els projectes més representatius de 

l’envelliment actiu, així com els serveis de l’Ajuntament per la gent gran.  

 

 

 

Aquesta és l’estructura de la pàgina web.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bcn.cat/envellimentactiu
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» 07-  Indicadors de valoració 

 

» Indicadors genèrics 

 

- Nombre de persones majors de 65 anys (distribució per districtes) 

- Nombre d’entitats / associacions que treballen amb gent gran (distribució per districtes) 

 

» Indicadors del Programa d’Activitats  

 

- Entitats, institucions que hi participen 

- Nombre d’activitats organitzades  

- Nombre d’assistents a les activitats 

- Nombre d’entitats que han organitzat accions 

- Tipologies d’entitats 

- Tipologies d’activitats organitzades 

 

» Campanya d’adhesió 

 

- Nombre d’entitats adherides 

- Tipologies d’entitats 

 

» Pàgina web 

 

- Nombre de visites al web 

 

 

» 08.  Pressupost  

 

L’Àrea de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports té un eix estratègic d’actuació vers la gent gran, tant des de 

la vessant assistencial, com des de la vessant de la participació i l’envelliment actiu.   

 

Així doncs, l’Ajuntament de Barcelona de manera ordinària ja impulsa l’envelliment actiu; l’establiment de 

les programacions dels diferents serveis i departaments de l’organització municipal ja existents permeten 

garantir l’impuls del programa bàsic d’activitats.  

 

L’adhesió de Barcelona a celebrar l’any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre 

Generacions precisa d’un finançament addicional de 100.000€, per poder portar a terme les accions 

específiques impulsades dels del comissionat de la gent gran 

 

Dins de la convocatòria de subvencions de l’any 2012 està previst 35.000 euros per  projectes presentats 

en motiu de la celebració de l’Any Europeu de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre generacions. 
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» 09.   Línies de futur  

 

L’aposta del govern municipal per fomentar l’envelliment actiu de la població i el diàleg i solidaritat entre 

generacions, no s’ha de limitar a l’adhesió de Barcelona a la celebració de l’any Europeu, sinó que ha de 

ser l’eix vertebrador de les actuacions de les diferents àrees municipals, conscients  que només des de la 

proximitat de l’àmbit local i dels barris podrem donar resposta a les noves exigències que ens planteja el 

canvi d’època que travessem i els reptes de la diversitat del creixent col·lectiu de gent gran.  

 

L’avaluació de les accions previstes en la mesura de govern i l’impacte de resultats obtinguts durant 

aquest any, s’hauran de presentar en el primer trimestre del any 2013 i fonamentaran i donaran major 

sentit a les accions futures de treball. 

 

L’adhesió de Barcelona a la Xarxa Mundial de Ciutats Amigues de la Gent Gran, significa un compromís 

continuat d’avançar en la construcció d’una ciutat més amigable, que promou un envelliment actiu i que 

facilita la qualitat de vida  de les persones grans des de la seva diversitat de recorreguts vitals, 

condicions i interessos, i a la vegada un reconeixement a les aportacions de les persones grans a la 

sostenibilitat i al futur de les actuals generacions de persones adultes, joves i infants.  

 

La ruta a seguir d’ara en endavant suposa l’ elaboració i posterior aprovació del nou Pla Municipal per a 

la Gent Gran 2012-2015, com a instrument per a la planificació de l’actuació municipal per als propers 

anys, amb un clar enfocament transversal i connectiu entre les diferents àrees municipals,  agents 

socials i el propi moviment participatiu de la gent gran liderat pel Consell Assessor. El Nou Programa 

Municipal per a gent gran, vol comptar especialment amb les aportacions dels districtes de la ciutat, per 

tal de respectar la idiosincràsia de cada zona així com les seves necessitats.  

 

 

L’Any Europeu de la Gent Gran s’acabarà el desembre del 2012, però no la seva filosofia ni els seus 

reptes i ens comprometem a seguir treballant per fer de Barcelona una ciutat que compta amb les 

persones grans, que valora la seva experiència i reconeix la seva aportació, i que apel·la a la seva 

necessària participació per millorar la qualitat de vida de tots els barcelonins i barcelonines. 

 

En definitiva, el nostre objectiu és promoure un compromís compartit amb les institucions, organitzacions, 

entitats i grups polítics per continuar avançant més enllà del 2012.  
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