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» Nota de Premsa 

Gener – febrer 2017 

 

www.barcelona.cat/premsa 

L’Ajuntament engega el projecte “Soc gran i què?” 

per desconstruir estereotips i prejudicis que pateixen 

les persones grans  
 

» La iniciativa impulsada per la regidoria d’Infància, Joventut i Gent Gran,  té com a 

objectiu afavorir una imatge més positiva i real del procés d’envelliment i qüestionar 

els estereotips i prejudicis que, per raó d’edat, sovint pateixen les persones grans 

 

» A través del projecte, també volen reivindicar el dret a la diferència i a la igualtat, i  

lluitar contra les discriminacions 

 

» Es duran a terme nombroses activitats de sensibilització a tota la ciutat: realització 

de tallers de teatre-fòrum, difusió d’espots, documentals,  comunicació a través d’una 

web de campanya i l’elaboració, entre altres, d’una guia de recomanacions 

 

» Es tracta d’una estratègia de sensibilització ciutadana i d’empoderament  de la gent 

gran, construïda per a les pròpies persones grans i que  compta amb el suport del 

Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona 

 

 

 

El projecte “Sóc gran i què?” és una iniciativa de sensibilització ciutadana participativa per 

qüestionar els estereotips i prejudicis que, per raó d’edat, sovint pateixen les persones grans, i 

reivindicar així el seu dret a la diferència i a la igualtat lluitant contra les discriminacions. Per a 

desconstruir estereotips i prejudicis, cal plantejar diàlegs i debats que ajudin en la transformació 

d’imaginaris i d’actituds. Per aquest motiu, es duran a terme nombroses activitats de 

sensibilització a tota la ciutat: realització de tallers, difusió d’espots, documentals i materials 

gràfics, i comunicació a través d’una web de campanya, entre altres.  

 

L’inici de la campanya: tallers de teatre-fòrum a tres districtes de la ciutat 

La territorialització és un criteri bàsic per garantir la coherència i la utilitat de les actuacions des 

d’una vessant comunitària i de treball col·laboratiu entre els diferents serveis implicats en la 

convivència i la construcció d’una ciutat amigable amb i per a les persones grans.  

 

En aquesta fase de la campanya, els tres districtes implicats són Ciutat Vella, Sant Andreu i 

Sants-Montjuïc. A cada territori es durà a terme un taller de teatre-fòrum amb persones grans, a 

càrrec de la Xixa Teatre, per construir participativament una peça teatral que serveixi per al 

debat entorn de certs temes clau, com ara: Quins estereotips hi ha sobre les persones grans? 
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www.barcelona.cat/premsa 

Pensem que és negatiu fer-se gran, i estem en la constant recerca de «l’eterna joventut»? Hi 

ha només una manera d’envellir? 

 

La culminació del taller seran les representacions que es realitzarà de la peça creada 

col·lectivament, ja que seran en elles mateixes accions de sensibilització i que contribuiran a  la 

reflexió comunitària al voltant d’aquesta temàtica.  

 

Com a acció informativa de la campanya, es van realitzar durant els mesos de novembre i 

desembre fins a 10 accions informatives teatralitzades a casals de gent gran i centres cívics, en 

les quals van participar més de 120 persones grans.  

 

 

Durant el mes de febrer, es farà difusió dels missatges per deconstruir estereotips i 

prejudicis a través del web barcelona.cat/socgran 

 

La plataform  a we s b  erà el punt central d’informació de l segtassim sled i aynapmac a  

 que emetrà, on es donarà difusió sobre                                :  

 

 Objectius i activitats de la campanya 

 Informació respecte els estereotips i prejudicis que hi ha cap a les persones grans, i 

missatges per deconstruir-los 

 Notícies i actualitat de l’evolució del projecte 

 Els materials de sensibilització (vídeos, guies, díptics digitals, etc.) 

entre altres 

 

La veu de les persones grans com a protagonistes i la implicació del Consell Assessor 

de la Gent Gran  

 

El projecte “Sóc gran i què?”  té com a eix central que siguin les pròpies persones grans les 

protagonistes de la campanya, i així apuntin quins prejudicis els hi afecten, i quins missatges 

dels seus relats de vida volen donar a conèixer per sensibilitzar la ciutadania sobre què 

significa envellir i les múltiples maneres que existeixen de fer-se gran. 

 

En aquest sentit, el Consell Assessor de la Gent Gran dóna suport al projecte, participant-hi 

activament en el seu disseny, aportant les seves visions i orientacions a seguir per a l’estratègia  

del projecte i les activitats a realitzar. En aquesta línia, el Consell va elaborar el Manifest  amb 

motiu de la celebració del Dia Internacional de les Persones Grans el passat 1 d’octubre del 

2016, apel·lant a la necessitat de treballar en la lluita contra els estereotips i els prejudicis per a 

prevenir les discriminacions que es produeixen per raó d’edat. 

http://www.barcelona.cat/socgran
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Foto: sessió participativa i debat  entre el Consell Assessor de la Gent Gran i altres  Consells Municipals Sectorials (Dones, 

Immigració, LGTBI,  Poble Gitano,  al Museu Picasso de Barcelona. 

 

 


