
PROGRAMA

SESSIÓ 1: DILLUNS 14 DE NOVEMBRE – 9.30 H

Obertura del Fòrum
a càrrec de la Sra. Carmen Andrés, regidora d’Infància, Joventut 

i Gent Gran i presidenta del Consell Assessor de la Gent Gran

El projecte “Age-friendly” que impulsa l’OMS
a càrrec de la Sra. Mercè Pérez Salanova, coordinadora del Fòrum

Treball en grup:
Identificació de situacions d’amigabilitat

Aportacions al debat:
L’habitatge, element clau en el procés d’envelliment

a càrrec del Sr. Jodi Serra, professor associat a Blanquerna – URL 
i consultor especialitzat en prospectiva

SESSIÓ 2: DIMECRES 30 DE NOVEMBRE – 9.30 H

Treball en grup:
Propostes d’actuacions per una ciutat amigable

Aportacions al debat:
Comerç amigable, l’experiència de la ciutat de Saragossa

Noves oportunitats per a noves formes d’envellir
a càrrec del Sr. Toni Rivero, Fundació Salut i Envelliment (UAB)

SESSIÓ 3: DIMECRES 14 DE DESEMBRE – 9.30 H

Aportacions al debat:
Entorns amigables en l’espai públic

Treball en grup:
Identificació d’estratègies clau per una Barcelona amigable 

amb les persones grans

Cloenda
a càrrec del Sr. Joan Martínez, vicepresident associatiu 

del Consell Assessor de la Gent Gran

FÒRUMS 
DE LES 

VEUS 
DE LES 

PERSONES 
GRANS II

OBJECTIU 
L’objectiu del Fòrum és la definició d’estratègies per a la construcció 
d’una ciutat amigable amb les persones grans i concretar participadament 
les actuacions clau per avançar en el projecte.

COORDINA 
Sra. Mercè Pérez Salanova, doctora en psicologia i investigadora 
de l’IGOP a la UAB

Cap a una Barcelona amigable

Per abordar els reptes sorgits de la 
IV Convenció de les Persones Grans, el 
Consell Assessor de la Gent Gran promou 
diferents fòrums participatius i de debat 
per articular propostes d’acció i reflexió 
en el camí cap a la propera Convenció de 
les Veus de les Persones Grans.

14 i 30 de novembre 
i 14 de desembre, a les 9.30 h

Palau Macaya
Passeig de Sant Joan, 108


