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ACTA DE LA REUNIÓ DEL CONSELL DE DISTRICTE MARIANAO 
  
Identificació de la reunió: 
Informacions, precs i demandes. Núm. M215/P040/2021/000004 
Caràcter: ordinari 
Data: 30 de novembre del 2021 
Horari: des de les 18:30 a les 19:30 hores 
Lloc: Reunió telemàtica - Casal de Barri Marianao 
 
Hi assisteixen: 
 
Sr. Rafael García, AVV El Poblet Marianao i vicepresident del Consell 
Sra. Roser Castro, veïna i vicepresidenta del Consell  
Sra. Judit Blanco, Fundació Marianao i vicepresidenta del Consell 
Sr. Carlos Fabián Lapuente, Veí i vicepresident del Consell 
Sr. Rafael Rodríguez, Club d’Escacs Sant Boi 
Sr. Joan Aguilà, Veí 
Sr. Ernesto lópez, Veí 
Sra. Antonia Barragán, regidora de Gent Gran, Esports i Barris de muntanya 
Sra. Ángela Donaire, Tècnica de Gent Gran 
Sra. Cristina Muñoz, regidora i presidenta del Consell de Districte Oest 
Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de districte Oest i secretari del Consell de Districte Oest 
Sra. Mónica Español, Administrativa districte Oest 
 
Disculpen l'absència: 
Laura Fortes, PES Sant Boi. 
Francisca Vélez 
 
Ordre del dia: 
 

1. Aprovació de les actes anteriors  
      M215/P040/2021/000002 i M215/P040/2021/000003. 
2. Presentació del catàleg de serveis per a gent gran. 
3. Presentació del projecte “Ojos tapados”. 
4. Torn obert de paraules. 

 
 
Desenvolupament de la reunió: 
 
El Sr. Ignasi Delgado, Tècnic de Districte, va presentant tothom per tal que consti en acta la seva 
assistència. Dóna pas al primer punt de l’ordre del dia: 
 
 

1. Aprovació de les actes M215/P040/2021/000002 i M215/P040/2021/000003. 
 
Com que no hi ha cap vot en contra, queden aprovades totes dues. 
 
 

2. Presentació del catàleg de serveis per a la gent gran. 
 
La Sra. Cristina Muñoz, intervé per passar el torn de paraula a la Sra. Antonia Barragán, regidora de 
Gent Gran, que fa una petita intervenció per presentar el catàleg d’activitats per un envelliment 
saludable de l’Ajuntament de Sant Boi, juntament amb l’Angela Donaire, Tècnica de Gent Gran. 
Comencen explicant  que la situació de pandèmia ha obligat a fer alguns canvis en les activitats que es 
realitzaven per poder complir amb les normatives de seguretat i les ràtios. 
Les activitats que es realitzen, són les següents: 
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•  Gimsuau: Es fa a camps municipals de futbol (Dani Jarque, la Parellada i Marianao-Poblet) amb 

una assistència total de més de 500 persones. D’aquesta manera es poden fer les activitats a l’aire 
lliure i complir amb les distàncies de seguretat 

 
• Tallers de poesia, escriptura creativa i de manualitats. Aquests tallers es duen a terme als 

casals de barri, amb aforaments reduïts. Els de poesia i escriptura s’han realitzat de manera “on 
line” durant la pandèmia i a partir de l’octubre, amb l’obertura dels equipaments ja es fan de 
manera presencial, igual que els de manualitats. 

 
• Informàtica i noves tecnologies: Són cursos bàsics d’informàtica per facilitar l’accés i 

familiarització de les persones amb les noves tecnologies, per tal d’afavorir les relacions 
interpersonals. Es realitzen a l’Aula Ciber Gran de Can Massallera durant dotze sessions. 

 
Des del Punt de Voluntariat també es realitzen diferents activitats als casals de barri, totes impartides 
per persones voluntàries. Aquestes activitats són: 
 

• Alfabetització en castellà i català, per formar les persones en competències bàsiques 
de lecto escriptura, càlcul i coneixement de l’entorn. 

• Conversa en català, classes pràctiques per aprendre i familiaritzar-se amb el català. 
• Lectura en veu alta, per estimular la creativitat a través de la lectura compartida de 

llibres i textos. 
 
També es va crear fa un parell d’anys el Cor de les Grans Veus, que es troben a l’Escola de Música 
Blai Net un cop per setmana, per cantar i gaudir de la música. Aquesta activitat té un cost de 6€ amb el 
carnet de la Gent Gran. La resta d’activitats són gratuïtes. 
 
Es fomenten també els tallers Tic’s per ajudar les persones en l’aprenentatge de l’ús de mòbils i 
tauletes. Es realitzen a Can Massallera dos cops per setmana amb 10 places per taller. Per l’any vinent 
s’ampliaran les places i es recuperaran les sessions d’informàtica amb l’obertura del nou Casal de Gent 
Gran de Ciutat Cooperativa – Molí Nou. 
 
Als Casals Municipals de Gent Gran, les entitats de gent gran també hi  fan  diferents activitats com són 
manualitats, tallers d’entrenament de memòria, puntes de coixí, ganxet, ball en línia... 
També s’han mantingut en aquests casals, amb totes les mesures, els jocs de taula i el billar. 
 
Es recorda que està a disposició de les persones majors de 55 anys el Carnet de la Gent Gran, que 
dóna  dret a descomptes i avantatges en botigues i comerços, al cinema (entrades a 2€ tots els dijous), 
espectacles i poliesportius. 
 
Hi ha altres serveis que s’ofereixen des del departament d’Igualtat, a través de Serveis Socials, per 
persones majors de 60 anys, amb baixos ingressos econòmics o problemàtica social, com són el 
Menjador Social o el Servei d’àpats a domicili. 
També existeix el Servei de Teleassistència, amb l’objectiu de millorar l’autonomia personal i la 
qualitat de vida de les persones grans que viuen soles en situació d’emergència o necessitat puntual. 
Un altre servei que ofereix aquest departament és l’Ajuda a domicili. És un suport professional per la 
cura personal, neteja de la llar, acompanyament, etc. 
 
Altres serveis per a les persones grans, depenent de Serveis Socials són: 

• Gestió del Programa d’arranjament d’habitatges per a les persones grans de la 
Diputació de Barcelona (depèn de subvenció de la Diputació de Barcelona): realització de 
petites reformes als habitatges de les persones grans més vulnerables, per tal de millorar les 
seves condicions de vida dins de la llar. (Canvi de banyera per plat de dutxa, per exemple). 

• Programa Respir: (depèn de la Diputació de Barcelona): tramitació de places residencials de 
caràcter temporal per a gent gran, per millorar la qualitat de vida de les persones cuidadores, 
proporcionant-los un temps de descans. 
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Es recorda que al municipi hi ha diferents residències, una sociosanitària i diversos centres de dia amb 
places privades i també públiques, que gestiona la Generalitat de Catalunya, que és qui ho gestiona. 
 
Es dóna el torn de paraules per possibles dubtes. 
 
La Sra. Judit Blanco, pregunta com es pot aconseguir el Carnet de la Gent Gran.  
La Sra. Barragán explica que es pot sol·licitar per internet al web de l’Ajuntament, a l’ OMAP o bé als 
Casals de barri. Per recollir-lo s’ha d’anar a l’OMAP, això sí. 
La regidora de Gent Gran aprofita per comentar que el passat dissabte es va fer la celebració de les 
Noces d’Or amb 48 parelles del municipi. 
 
La Sra. Cristina Muñoz, exposa que al grup motor va sorgir la preocupació per saber si la gent gran 
disposa d’algun servei que els ajudi amb les noves tecnologies, sobretot amb l’accés a “la Meva Salut”, 
per exemple. 
La Sra. Barragán explica que hi ha persones als Casals que poden ajudar-los, de manera puntual, tot i 
que aquest servei vol mantenir-se de manera fixa per poder ajudar la gent gran. 
La Sra. Judit afegeix que des de la Fundació també es troben amb gent que els hi demana ajut i 
recorda que són Punt Omnia, i fan cursos d’iniciació amb les noves tecnologies i que s’hi pot apuntar 
tothom, no només la gent gran. 
 
 
 

3. Presentació del projecte "Ojos tapados". 
 
La Sra. Cristina Muñoz, explica que al grup motor ha sorgit un projecte que té a veure amb les 
persones invidents que tot seguit explicarà el Sr. Carlos Fabián Lapuente, vicepresident del Consell. 
 
El Sr. Lapuente es presenta com a ciutadà del municipi, invident des de fa 14 anys i lluitador contra les 
barreres arquitectòniques. 
Explica que vol organitzar unes jornades amb un grup reduït de persones que vagin amb els ulls tapats, 
amb un bastó i acompanyats d’una persona, que sería la seva referència  per avisar de les barreres que 
puguin trobar-se.  
Amb aquest projecte, vol concienciar a la població que hi ha unes 200 persones invidents al municipi i 
explicar quines són les seves referències a la via pública, com s’ho fan per creuar els passos de 
vianants, els tipus de bastons que existeixen, etc. 
La Sra. Cristina Muñoz dóna les gràcies al Sr. Carlos Fabián per la seva tasca en aquest projecte i 
explica que s’intentarà posar en marxa al febrer-març del 2022. 
 
 
 

4. Torn obert de paraules. 
 
La Sra. Judit Blanco dóna les gràcies per aquesta iniciativa al Carlos Fabián i s’ofereixen per participar 
en aquest projecte i fer-li difusió. 
 
La Sra. Cristina Muñoz dóna les gràcies a tothom per la seva assistència convidant-los a participar en la 
Fira de la Puríssima, que se celebra el pròxim cap de setmana, i desitjant unes Bones Festes de Nadal i 
Cap d’Any. 
 
Es dóna per finalitzada la reunió a les 19.30 hores, emplaçant a tothom al proper Consell. 
 
 
 
 
 
 
  


