
 

El Consell és un mecanis-
me de participació de la 
gent gran de la comarca 
del Baix Llobregat. 
El principal objectiu del 
Consell és donar veu a la 
gent gran, ser un canal 
de comunicació entre les 
diferents administracions i 
la societat civil d’on parti-
cipa. És de rellevant im-
portància conèixer l’opi-
nió de la gent gran res-
pecte a les polítiques pú-
bliques, conèixer els seus 
neguits, les seves necessi-
tats i els seus posiciona-
ments respecte al desen-
volupament del seu en-
torn social, polític, econò-
mic i urbanístic. 
Fa 12 anys que funciona 
el Consell Consultiu Co-
marcal de la Gent Gran 
del Baix Llobregat i, des 
del seu naixement al 
1995, continua amb la 
mateixa energia i em-
penta de llavors. Actual-
ment existeixen diferents 
reptes que els membres 
del Consell Comarcal del 

Baix Llobregat assumei-
xen com una gran o-
portunitat per créixer, 
ser més influents i fer 
arribar a més gent la 
seva veu. 
En primer lloc, la incor-
poració de les perso-
nes pre-jubilades en el 
col�lectiu de la gent 
gran proporciona no-
ves idees i nova ener-
gia al col�lectiu de la 
gent gran. S’ha de fa-
cilitar la seva incorpo-
ració per tal d’aglutinar 
esforços per millorar la 
qualitat de vida de la 

gent gran i de la so-
cietat en general. 
En segon lloc, les no-
ves tecnologies de la 
informació simplifi-
quen els mecanis-
mes de comunicació 
i fan més ràpid i di-
nàmica la participa-
ció. S’han d’explotar 
al màxim les eines 
que l’era tecnològi-
ca ens posa al nostre 
abast. 
Així doncs, hi ha molt 
camí per recórrer i 
moltes coses per fer. 
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PER  QUÈ  UN  CONSELL  DE  LA  GENT  GRAN?  

Les raons per crear un 
Consell de Gent Gran a 
cada municipi de la co-
marca són vàries i molt 
diverses. Aquí mostrem 
les més importants: 

� És un canal eficient per 
fer arribar la veu de la 
gent gran, les seves o-
pinions, les seves ne-

cessitat i la seva for-
ma de veure i en-
tendre el món. 

� És un mecanisme 
de participació que 
fa que la gent gran 
del municipi s’impli-
qui i faci seu el pro-
jecte comú de mi-
llorar el seu entorn. 

� És una forma de fer 

xarxa i aglutinar 
esforços per millo-
rar la qualitat de 
vida de la ciutada-
nia en general. 

� És una forma de 
difondre les activi-
tats que la gent 
gran fa al municipi 
i generar noves ac-
tuacions conjuntes. 

G  ENT  EN  MARXA  
Butlletí electrònic de la Gent Gran del Baix Llobregat 

Telèfons d’interès 
 

Oficina per a la promoció 
dels Drets i la defensa de 
la Gent Gran (ODG) 

012 o les oficines d’acció 
ciutadana 

 
Oficina d’Acció Ciutada-
na del Baix Llobregat 

93 654 36 11 

 



 

Es considera de vital importància la 
comunicació i divulgació de la tas-
ca que es realitza al Consell Consul-
tiu de la Gent Gran del Baix Llobre-
gat. 

El principal objectiu és aprofitar les 
facilitats que proporcionen les no-
ves tecnologies de la informació per 
fer arribar la veu del consell consul-
tiu més lluny i amb més força. 

D’aquí la importància de posar en 
funcionament la pàgina web del 
consell, així com encetar aquest 

Partint de la premissa de qui no 
surt als mitjans no existeix, a-
questa comissió es posa en fun-
cionament.  

nou projecte que és el butlletí e-
lectrònic. 

Una de les motivacions de la co-
missió és el fet de que la gent 
gran té moltes coses a dir i ha de 
ser escoltada per tothom. És cab-
dal trencar amb els estereotips i 
la imatge d’actors passius que els 
mitjans de comunicació de mas-
sa difonen de la gent gran. En 
contraposició està la gent gran 
activa, inquieta i amb ganes d’o-
pinar i fer coses.  
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ons de vida de les persones depen-
dents. La tasca de la comissió sem-
pre ha estat dirigida a exigir una llei 
universal per dignificar la vida de les 
persones dependents.  
L ’actual  aprovació de la Llei de 
Dependències inicia el camí cap al 
nostre objectiu fundacional. Així, es 
posen les bases del quart pilar de 
l’Estat de Benestar, després de l’e-
ducació, la salut i el sistema de pen-
sions. 
Un altre pas en el camí és també la 
recent aprovada Llei de Serveis So-

COMISSIÓ  DE  DEPENDÈNCIES  I  GENT  GRAN  

El principal objectiu d’aquesta 
comissió és millorar les condici-
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El Consell de la Gent Gran està format per dos òrgans: l’assemblea i la Junta Permanent.  
L’Assemblea és el màxim òrgan del Consell i es composa d’una presidenta, dels membres de la 
Junta Permanent, dels sindicats CCOO i UGT i, fonamentalment, dels delegats. Aquests últims son 
escollits democràticament mitjançant la participació dels diferents ajuntaments de la comarca, 
entre els membres de les associacions, entitats o col�lectius, representatius de les persones de la 3a 
edat. 
La Junta Permanent és l’òrgan de gestió del Consell Consultiu de la Gent Gran. Com a tal exerceix 
les funcions que determina el Reglament de Règim Intern i les delegades per l’Assemblea del Con-
sell Consultiu. 
Les comissions de Treball són els grups de treball on es treballen els temes que es decideix que són 
d’especial importància. Actualment, a l’any 2007, hi ha quatre comissions de treball: 

cials. Aquesta introdueix els ser-
veis, no com una ajuda assistenci-
al cap a les persones, sinó trac-
tant-les com a ciutadans i ciuta-
danes de ple dret. És un gran a-
vanç per arribar a una plena ciu-
tadania i per millorar la qualitat 
de vida, especialment de la gent 
gran.  
Durant aquest any, des de la co-
missió s’han tractat aquests temes 
i com aquests afecten a la nostra 
comarca i a la ciutadania més 
gran.  



 

Aquesta comissió té 
com a principal objec-
tiu fer un seguiment ex-
haustiu dels acords del 
V Congrés Nacional de 
la Gent Gran.  Aquest 
es va estructurar en 3 
ponències: (a) “un 
compromís de futur”; 
(b) “drets i deures de 
les persones grans” i (c) 
“per un envelliment dig-

ne i responsable”. 

En aquest any, des de la 
comissió s’han treballat 
temes molt diversos; des 
de l’estat de les pensi-
ons, la quantitat d’a-
questes i la seva evolu-
ció, fins a la mobilitat i el 
transport a la comarca.  

Des d’aquesta comissió 
s’està duent a terme u-
na campanya per tal de 

convèncer a les princi-
pals entitats financeres 
que apliquin mesures a 
favor de la gent gran.  

Unes de les mesures que 
es proposen és el no co-
brament de les comissi-
ons i, d’altra banda, la 
incorporació d’avantat-
ges socials per a les per-
sones grans.  

COMISS IÓ  DE  SEGUIMENT  DELS  ACORDS  DEL  V  CONGRÉS  
DE  LA  GENT  GRAN  DE  CATALUNYA  

aquestes dades s’ha po-
sat en relació amb la 
quantitat de les pensi-
ons, amb les prestacions 
socials i econòmiques 
que la gent gran rep. Ai-
xí, s’observa de quina 
forma evoluciona la po-
bresa.  

D’altra banda, també 
s’ha posat de relleu a la 
comissió les noves for-

mes de pobresa que e-
xisteixen, les noves ne-
cessitats socials actuals i 
com, totes aquestes pas-
sen desapercebudes en 
un primer cop d’ull.  

El principal repte de la 
comissió no és un altre 
que el de visivilitzar totes 
les formes de pobresa 
per tal de poder actuar 
per eradicar-les. 

La comissió de pobresa i 
gent gran s’ocupa d’a-
nalitzar i treballar el te-
ma de pobresa en els 
seves diferents vessants. 

En aquest any ha analit-
zat les dades existents 
sobre pobresa, sobre 
llars que tenen dificul-
tats d’arribar a finals de 
mes i sobre la despesa 
mitjana de les llars. Totes 
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SSSSabies abies abies abies     

que...que...que...que...    
 

● S’ha aprovat la 
Llei de Depen-
dències. 

 

● S’ha aprovat la 
Llei de Serveis 
Socials de Cata-
lunya. 

 

Per a més infor-
mació consulteu la 
pàgina web del 
Consell Consultiu 
de la Gent Gran 
del Baix Llobregat 

LA LLEI DE DEPENDÈNCIA A ANÀLISI 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al setembre la comissió de Dependències va realitzar un acte o-
bert amb Joan Barrios, membre del ProDep (Programa de promo-
ció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació 
de Dependència) 

COMISSIÓ  DE  POBRESA  I  GENT  GRAN  



 

F otos de les marxes de 

la gent gran 

G ENT  EN  MARXA  

Aquí tens mostres de 

les activitats que rea-

litzem tots junts, a 

les comissions de tre-

ball , a les assemblees, 

als congressos. Junts, 

perquè no coneixem 

una altra forma, per-

què és la nostra 

forma i la manera 

que tenim per se-

guir lluitant per u-

na societat més 

digna i igualitària, 

especialment per la 

gent gran.  


