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MANIFEST 
del 5è Congrés Nacional 

de la Gent Gran

Reunits en el Palau de Congressos de Catalunya els
dies 4, 5 i 6 d’octubre de 2006, i com a resum dels tex-
tos i les aportacions aprovades en les tres ponències,  

DECLAREM:

n

     

Que aquest 5è Congrés s’ha celebrat sota els
signes de la participació i el consens de les per-
sones grans del nostre país, tant en l’elaboració del
primer text de les ponències, a través de les res-
postes als més de 600 qüestionaris, com en la
participació en els actes preparatoris i en la poste-
rior aportació de les més de 800 esmenes per
acabar de definir les seves idees i peticions. 
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n

 

Que en el nou Estatut d’autonomia de Catalunya
consta que “les persones grans tenen dret a viure
amb dignitat, lliures d’explotació i de maltracta-
ments, sense que puguin ésser discriminades a
causa de l’edat”. 

D’altra banda, el text estatutari proclama que “els
poders públics han de garantir la protecció de les
persones grans perquè puguin portar una vida dig-
na i independent i participar en la vida social i cul-
tural. També han de procurar la plena integració de
les persones grans en la societat per mitjà de polí-
tiques públiques basades en el principi de solida-
ritat  intergeneracional.” 

n

  

Que les persones del Consell de la Gent Gran de
Catalunya, òrgan consultiu de la Generalitat de Ca-
talunya i de representació de les persones grans
del nostre país, fent-nos ressò del que creiem que
és el sentir dels delegats i delegades d’aquest 5è
Congrés i també de les persones grans que no hi
han assistit, volem dir que ens sentim comprome-
sos en la construcció d’un futur que també consi-
derem nostre. I el volem viure de manera digna i
responsable, amb el ple exercici dels nostres drets
i deures.
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En base a tot el que exposem, les persones assistents
al 5è Congrés Nacional de la Gent Gran, dipositaris de
la veu de totes les persones grans de Catalunya, 

MANIFESTEM:

n

     

Que les persones grans volem ser considerades un
dels components clau de la ciutadania del país,
amb reconeixement i dignitat, i amb l’atenció
específica que se’ns deu.

n

  

Que volem seguir éssent útils socialment, fent
tasques i funcions per a les quals estem ben
preparats i tenim experiència. Volem que s’enten-
gui que en qualsevol moment de la vida es pot
aprendre i ensenyar.

n

  

Hem d’avançar cap a formes i instàncies de partici-
pació que no sols permetin fer sentir la nostra veu
i expressar les nostres demandes i punts de vista.
Volem que la nostra participació vulgui dir millorar
la nostra realitat.

n

  

Reclamem més i millors canals d’expressió, i ma-
neres més dignes i específiques de ser presents de
manera natural i no esbiaixada en el dia a dia dels
mitjans de comunicació i també en els espais de
publicitat. Exigim l’ús d’un codi ètic i un vocabulari
adequat en el tractament que rebem en aquests
mitjans.
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n

  

Tenim el dret i el deure de ser presents en les
dinàmiques socials i polítiques del nostre país. Les
persones grans disposem de tot el temps, tenim
experiència, coneixements i ganes de treballar per
a la societat, com demostrem contínuament, i exi-
gim una vegada més una presència activa en la
política.

n

  

Reclamem als poders públics i a la societat en gen-
eral que s’arbitrin els mecanismes que permetin
superar les situacions de pobresa social, econòmica
i d’exclusió social, i aconseguir l’equilibri territorial.

n

  

Tenim la sort de viure en un país que ha anat
demostrant que és capaç d’acollir, ajudar i fer tirar
endavant la gran majoria de les persones que hi
han arribat. Hem de col·laborar per fer un país
acollidor per a tots elles, alhora que els hem d’aju-
dar a fer l’esforç per integrar-se.

n

  

Reclamem que es dediqui una atenció especial a
les persones grans que viuen en una situació de
fragilitat o desemparament que amenaça la seva
dignitat i felicitat.

Per tant, no n’hi ha prou de garantir els recursos
econòmics bàsics per a totes les persones, sinó
que una societat  democràtica, justa i solidària
també ha de facilitar els recursos afectius, cultu-
rals, socials i polítics a totes les persones.

 



n

 

Entenem que l’estat del benestar no és un estat
assistencial, sinó que s’ha de preocupar per fer
efectiva la dignitat i la justícia social per a tothom. 

Demanem que les ajudes, millores, facilitats econò-
miques, etc. siguin universals i adequades per a
cadascuna de les necessitats, segueixin uns cri-
teris equitatius i justos, i tinguin en compte la diver-
sitat de situacions, personals i territorials, de les
persones grans del nostre país.

n

  

Cal que s’aprovi amb caràcter d’urgència la Llei de
serveis socials de Catalunya, tan necessària pel
conjunt de ciutadans i ciutadanes del nostre país.
Pensem que aquesta Llei ha d’incorporar una
cartera de serveis que reculli un catàleg de presta-
cions, els criteris d’accés i les seves caracterís-
tiques.

n

  

La Llei de prestacions socials de caràcter econò-
mic, aprovada pel Parlament de Catalunya el pas-
sat dia 27 de juliol, és un evident pas endavant.
Ara, cal desenvolupar-la i impulsar la protecció de
les persones grans que viuen soles i de les que
pateixen situacions de mancança. La millor manera
de lluitar contra la pobresa econòmica és acon-
seguir que en un període breu no tinguem al nos-
tre país cap persona que tingui uns ingressos totals
inferiors a l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya.

7

Manifest

  



n

 

Cal reconèixer el paper de les persones cuidadores
dignificant la seva dedicació i reconeixent-la a tots
els àmbits, no sols social sinó també econòmic.

n

  

Una societat serà rica no solament si totes les per-
sones tenen les necessitats materials bàsiques
satisfetes, l’accés universal als serveis socials i la
protecció en situacions de dependència, sinó
també, si totes elles són reconegudes com a con-
ciutadanes, si participen en les decisions que afec-
ten la seva vida i si formen part de la trama de rela-
cions i reconeixements comunitaris.

n

  

Fem una crida per tal que es faci tot el possible per
agilitar els processos d’adopció de mesures caute-
lars, d’incapacitació i de nomenament de tutor i
curador perquè la protecció s’ajusti, al màxim, a les
necessitats de la persona en cada moment.

n

  

A fi de poder exercir el nostre dret a una mort digna
en plena llibertat, els poders públics han de garan-
tir els aspectes legals necessaris. Tanmateix,
demanem un registre eficaç en l’àmbit català,
espanyol i europeu, del Document de voluntats
anticipades.

n

  

Recomanem a totes les persones grans que no
acceptin cap mena de maltractament ni abús: físic,
psicològic, emocional, sexual, econòmic, negli-
gent, autonegligent, d’abandonament, d’autoa-
bandonament, de vulneració de drets… i a les
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administracions i a la societat civil en general, els
demanem que extremin la vigilància i l’actuació
enfront aquest greu problema. 

Demanem que es realitzin campanyes de sensibi-
lització en aquesta matèria i també que s’elabori un
protocol oficial i interdisciplinari per tal que els difer-
ents serveis d’atenció a les persones puguin
detectar possibles maltractaments a les persones
grans. 

n

   

Considerem que seria summament positiu aplicar
en l’àmbit de l’escola les mesures necessàries per
educar els nens i les nenes i la joventut en general
en el respecte a les persones grans.

n

  

Hem de fer un esforç personal considerable per
assolir un envelliment actiu i saludable. Alhora, en
allò que no ens és evitable, demanem que es posin
els mitjans necessaris perquè aquests objectius
siguin una realitat i totes les persones grans
puguem gaudir dels recursos i les atencions
necessàries, curatives, pal·liatives o preventives,
per poder viure amb dignitat i salut aquesta etapa
de la nostra vida.

n

  

Volem un sistema sanitari públic i universal, equili-
brat territorialment i equitatiu en l’accés i la qualitat.
Pensem que cal treballar en la seva persona-
lització, major humanització i agilitació dels serveis,
sobretot de les llistes d’espera i facilitar-ne l’accés.

 



n

 

Exigim l’optimització dels mitjans de transport exis-
tents i aconseguir que les persones de totes les
edats que els necessitin en puguin fer un ús
racional que resulti equilibrat en tots els territoris.

n

  

S’han de facilitar les ajudes econòmiques sufi-
cients per habilitar totes els habitatges i fer-los ade-
quats a les necessitats de les persones grans
perquè es puguin mantenir el major temps possible
en el seu domicili habitual.

n

  

Tot i que constatem que hi ha una nova sensibilitat
en tractar els problemes que afecten la societat en
general, i molt especialment les persones grans i
les que pateixen algun grau de dependència, pen-
sem que no podem baixar la guàrdia i hem de con-
tinuar vetllant per la dignitat d’aquesta etapa de la
vida.

5è Congrés Nacional de la Gent Gran

10

  



11

Manifest

Finalment,

n

   

Tots els delegats i les delegades ens felicitem per la
gran participació que hi ha hagut en aquest 5è
Congrés Nacional de la Gent Gran. Ens felicitem
pel consens i la qualitat de les conclusions a què
hem arribat, i ens encoratgem a continuar trebal-
lant per a les persones grans.

n

  

Demanem al Consell de la Gent Gran de Cata-
lunya, que ens representa, el seguiment acurat del
grau d’assoliment dels importants aspectes que
s’han acordat en aquest congrés.

n

  

Al Govern de la Generalitat de Catalunya li exigim
el compliment del seu compromís d’impulsar i fer
realitat els acords d’aquest 5è Congrés.

n

  

Volem dir que, com sempre, els governants han de
comptar amb tots nosaltres per aconseguir la
Catalunya que hem plantejat en el transcurs
d’aquest congrés.

n

  

I com a comiat, fem nostra -i, per tant, de totes les
delegades i de tots els delegats-, una de les cites
d’aquest 5è Congrés Nacional de la Gent Gran,
que, parlant de les persones grans, diu:

 



“La societat ha de reconèixer la nostra con-
tribució al benestar del país, el paper que hem
jugat i seguim jugant en relació amb la gent que
ens és més propera, en relació amb les comu-
nitats on vivim i ens relacionem, i en relació
amb el conjunt del país i el món”.

Palau de Congressos de Catalunya, 
6 d’octubre de 2006
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