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El 8 d’octubre de 2014 es va celebrar al 
Món Sant Benet el 7è Congrés Nacional 
de la Gent Gran de Catalunya. Durant tot 
l’any, aquesta comissió ha estat treballant 
en la ponència A d’aquest congrés, text 
on ha quedat inclòs la major part del 
contingut de caire més social i 
reivindicatiu. 
 
En primer lloc, es va obrir a tothom un 
període de presentació de propostes al 
document base, on es van recollir a tot 
Catalunya prop de 300 aportacions. Més 
endavant es van presentar, per part dels 
delegats i delegades del 7è Congrés, 
gairebé 900 esmenes, de les quals 66 
van ser presentades pel Consell 
Consultiu Comarcal de la Gent Gran del 
Baix Llobregat. D’aquestes 66 esmenes 
presentades a la ponència A del Congrés, 
més de la meitat van ser acceptades o 
transaccionades, pel que la valoració que 
aquesta comissió fa de la seva aportació 
al congrés és positiva. 

 
Aquesta ponència revisa i analitza les 
repercussions de la crisi econòmica en el 
desenvolupament actual de la societat 
catalana i els nivells de benestar de la 
població en general, parant una atenció 
especial en les persones grans. Aquestes 
són algunes de les principals 
reivindicacions: 
* Pensem que el model econòmic social i 
neoliberal s’ha esgotat, i també el 
benestar entès només en termes 
econòmics i materials.  
* L’estat de benestar que a nosaltres, les 
persones grans, ens ha costat molts 
esforços d’aconseguir ha quedat 
greument tocat. 
* S’han de seguir reajustant els efectes 
d’una distribució inadequada de la 
riquesa creada en el conjunt de la 
societat.  
* Davant d’aquesta situació tan delicada, 
hem de defensar els sistemes públics de 
protecció social, perquè d’això depèn el 

l’accés al Programa d’atenció individual 
(PIA), o rebre les prestacions 
econòmiques o de serveis. Hem de 
recuperar la cotització a la Seguretat 
Social de les persones cuidadores no 
professionals. Cal racionalitzar els 
trams de pagament de l’impost sobre el 
valor afegit de les places i els productes 
destinats a les persones amb 
dependència. S’han de recuperar les 
ajudes als cuidadors d’aquestes 
persones. És obligat assegurar els 
serveis d’ajuda a domicili, la 
teleassistència, les ajudes tècniques, 
l’adaptació d’habitatges i la creació de 
pisos tutelats, especialment a les 
persones grans que viuen soles.  
* Cal garantir l’accés a centres 
residencials i centres de dia sense que 
la situació econòmica de la persona 
sigui una limitació.  
* No aprovem la reforma del sistema 
públic de pensions, ja que deixaríem de 
percebre en els propers anys el cost del 
rescat del sistema bancari. Així mateix 
s’haurà d’aplicar el factor de 
sostenibilitat als pensionistes futurs des 
de l’any 2019, de manera que 
l’esperança de vida es convertirà en un 
element de penalització. Aquesta 
reforma incompleix els acords del Pacte 
de Toledo. Té l’oposició de tots els 
partits del Congrés, del Consell 
Econòmic i Social d’Espanya i de les 
organitzacions sindicals. 
* Actualment tenim un bon sistema 
públic de pensions. És un sistema que 
sempre ha despertat l’interès del món 
financer i del sector de les 
assegurances. Perquè no faci fallida, 
cal reformar les estructures 
econòmiques i potenciar l’economia 
productiva.  
* Amb relació a la salut, hem de vetllar 
perquè no es privatitzi la sanitat pública 
i es mantingui la qualitat de la gestió. És 
important reduir les llistes d’espera en 
tots els àmbits sanitaris. S’ha de 
potenciar la medicina preventiva i 
obtenir més eficàcia i eficiència dels 
equips de prevenció; és necessari crear 
serveis de geriatria en tots els centres 
d’atenció primària i els hospitals. Hem 
de recuperar el control públic dels preus 
dels medicaments encara que estiguin 
destinats a patologies menors i s’ha 
d’eliminar el copagament farmacèutic, i 
no hem de permetre la discriminació per 
raons d’edat per accedir a les teràpies 
més avançades del nostres sistema 

nostre benestar i el de les generacions 
futures. 
* Cal buscar formes de relació amb la 
comunitat que valorin la persona i la 
seva experiència. 
*  L’educació és llibertat i per això cal 
mantenir-la durant tota la vida.  
* Hi ha múltiples mostres solidàries que 
tracten de donar suport a les situacions 
de vulnerabilitat, i la realitat ens 
demostra que les societats més 
cohesionades socialment, en general, 
són les més productives 
econòmicament i les menys afectades 
per les crisis cícliques del sistema 
econòmic actual. 
* Els poders públics han de garantir que 
el que tenim es distribueixi amb justícia i 
caminar cap a un repartiment més 
racional de la riquesa.  
* Actualment les persones grans patim 
neguits per als quals no estem 
preparats, com: fills i filles sense feina, 
disgregació familiar, desmantellament 
dels drets socials, etc. Això implica 
grans desequilibris que dificulten el 
benestar dels sectors més vulnerables. 
Tanmateix, les persones grans, que ens 
mereixem envellir amb una bona 
protecció social, econòmica i jurídica 
garantides per les administracions, 
veiem com aquestes qüestions s’estan 
degradant. Ara, a més, ens trobem que 
hem de continuar atenent els familiars 
en situació de crisi i lluitar contra la 
pèrdua dels nostres drets. 
* L’atenció a la persona s’inicia amb el 
respecte a la seva llibertat i les seves 
opinions i decisions i es complementa 
posant a la seva disposició els recursos 
necessaris perquè pugui viure amb 
dignitat.  
* Cal endegar polítiques de preparació 
per a la jubilació en què les persones 
grans trobin el seu lloc en la societat.  
* Proposem la creació d’una renda 
garantida a la ciutadania de prestació 
econòmica per garantir que tothom 
tingui uns ingressos econòmics per 
sobre del llindar de la pobresa, d’acord 
amb l’article 24.3 de l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya. També 
s’han d’incrementar i activar recursos 
que evitin i previnguin tot tipus de 
maltractaments a les persones grans, i 
atendre les qui els han patit. 
* Pel que fa a la dependència, s’han de 
reduir els terminis de gestió, les llistes 
d’espera per valoració de grau i per 
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sanitari. 
* Amb relació a l’habitatge, cal aprovar 
una nova llei hipotecària que garanteixi 
que cap persona pugui ser desnonada 
del seu primer habitatge, i ofereixi noves 
fórmules de pagament del deute a les 
persones afectades que evitin els 
desnonaments. Cal revisar i adequar 
totes les hipoteques vigents i eliminar-
ne les clàusules que es considerin 
abusives, i posar a l’abast els crèdits 
tous per adaptar els espais comuns a la 
mobilitat, per tal d’evitar situacions de 
captivitat. 
* Convé establir lloguers socials en els 
pisos que tenen immobilitzats els bancs, 
les caixes i les administracions 
públiques; cal fer habitatges de lloguer 
assequibles per a persones grans amb 
recursos econòmics limitats i adaptar els 
costos dels serveis bàsics a les seves 
possibilitats, i s’han de resoldre els 
cassos d’assetjament immobiliari que 
afecten especialment la gent gran. 
* En el marc del Projecte Europa 2020: 
envelliment actiu i entorns amigables, 
que s’hauria de donar a conèixer, han 
de ser les persones grans les que 
estudiïn i indiquin els canvis que s’han 
de fer perquè les ciutats esdevinguin 
amigables.  
* En aquesta línia, és oportú suprimir les 
barreres arquitectòniques per millorar 
l’accessibilitat a edificis i carrers per a 
les persones grans i amb discapacitats i 
mobilitat reduïda. Hem de garantir la 
mobilitat en el transport i unificar criteris 
per aplicar deduccions en el cost del 
transport a les persones grans, amb la 
creació d’una única targeta de 
descomptes per a tots els transports 
públics de Catalunya.  
* S’ha d’arribar a acords entre tots els 
partits, les empreses, els sindicats, per 
construir un gran pacte social de 
compliment obligat, que preservi els 
quatre pilars de l’estat del benestar, 
protegeixi la família i doti el tercer sector 
social de les eines adients per al 
compliment de la seva missió.  
* Cal tenir molt present la Declaració de 
drets humans i la Carta dels drets i 
deures de la gent gran, que han 
d’inspirar actuacions i comportaments 
de persones i organitzacions. 
* Finalment, cal indicar la necessitat de 
promoure actuacions de 
desenvolupament normatiu necessàries 
per deixar sense efecte disposicions 

normatives vigents i crear-ne de noves 
que ens permetin fer possible assolir 
tots els acords als quals hem arribat al  

7è Congrés Nacional de la Gent Gran de 

Catalunya. 

Faustino Albaladejo Rodrigo—El Prat 
de Llobregat 

José Cano Ruíz—Martorell 
Julio Cougil Vázquez—Gavà 
Manuel Entrena Rios—St. Boi de  
Llobregat 
Pedro T. Fernández Buendia—UGT 
Cándido Fernández Subiran—St.  
Andreu de la Barca 
Rogelio Gallego Álamo—

Castelldefels 
Lolita Gardiel i Arqués—Cervelló. 
 Carme Jansà i Goñi—Cornellà de  
Llobregat 
 Pere López Alonso—Cornellà de  
Llobregat 
 Victòria López Monter—AFA 
 Jesús Martín Tejera—Gavà 

 Andres Moliner Viñals— 
St. Vicenç  dels Horts 
 Antonio Morón Rodriguez—
Martorell 
 Candida Nevado i Cañamero—
St. Just Desvern 
 Josefa Núñez Moreno—Begues 
Juan Oliva Carrasco—Cornellà 
de Llobregat 
Joaquima Orgillés Campamà, 
Sta. Coloma de Cervelló 
  Roser Puig Sulé—St. Climent 
de Llobregat 
 Rosa Ros i Pi— 
St. Just Desvern 
 Carmen Ruíz i Escudero—
Cervelló 
 Manuel Villanueva—Begues 
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Aquesta comissió ha treballat 
durant tot l’any en la 
ponència B del 7è Congrés 
Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya. El procés 
precongressual va començar 
amb l’elaboració d’un primer 
document que va rebre més 
de 400 qüestionaris amb 
esmenes i millores del text, 
provinents de casals, 
persones a títol individual, 
associacions, sindicats, 
federacions, etc. 
Posteriorment, en el període 
d’esmenes de la ponència, 
es van rebre per part de les 
delegades i delegats del 
congrés d’arreu de 
Catalunya, 157 esmenes, de 
les quals 34 van ser 
presentades pel Consell 
Consultiu Comarcal de la 
Gent Gran del Baix 
Llobregat. D’aquestes 34 
esmenes presentades, més 
de la meitat van ser 
acceptades, pel que la 
valoració que aquesta 
comissió fa de la seva 
aportació al congrés, és 
positiva. 
 
La ponència “La Catalunya 
del futur” convida la societat 
en general a fer una mirada 
àmplia des del punt de vista 
de les persones grans, en 
relació amb el país on vivim, 
com ens imaginem que 
hauria de ser i el qual, per 
tant, estem disposats a 
construir juntament amb els 
nostres conciutadans i 
conciutadanes. Es tracta 
d’una ponència on les 
persones grans volem 
prendre una posició sobre 
diferents temes que 
considerem clau i que són 

del nostre interès. 
En els darrers anys, ens hem 
vist involucrats en un 
escenari de crisi econòmica 
sense precedents, que 
s’allarga excessivament i de 
la qual no en veiem la 
sortida, tot i l’optimisme 
recent. Aquesta crisi, no 
provocada directament per 
nosaltres, està influint 
notablement en els nostres 
hàbits de vida i canviant-los, 
per la desconfiança que 
tenim envers els nostres 
governants. 
 
La idea de que res no serà 
com abans – i ens referim als 
millors temps de benestar 
recents – ha impregnat un 
estat d’ànim de 

desesperança. Hi ha un 
índex d’atur a uns nivells 
desorbitats dins la zona euro 
que anima a la diàspora de 
molts joves a la cerca 
d’oportunitats; també hi ha un 
entorn de frau permanent, 
corruptela i desconfiança en 
el sistema i en les institucions 
públiques que provoca 
indignació i un fort desig de 
justícia social. 
 
S’han fet fortes retallades 
que han afectat la sanitat, 
l’educació, les pensions, 
l’atenció a la dependència, 
altres prestacions socials i 
els salaris; no hi ha 

disponibilitat de crèdit i les 
empreses no poden 
funcionar amb normalitat, i, si 
bé s’està aturant el degoteig 
de tancaments, sembla 
ciència-ficció generar llocs de 
treball suficients per absorbir 
l’atur. 
Moltes famílies s’han 
empobrit fins al punt que han 
perdut el seu habitatge i 
estan a recer de la gent gran, 
amb qui ara han de compartir 
llar i pensió. 
 
Estem en un escenari que ha 
portat a mobilitzacions i 
mostres de solidaritat 
extraordinàries en la 
ciutadania, un escenari que 
hem de veure com una 
oportunitat per impulsar un 
canvi essencial per construir 
una societat falcada en 
valors que no han fracassat i 
representen l’altra cara del 
que hem viscut i estem vivint 
actualment. 
 
Per tot plegat, manifestem: 
*Les persones grans som 
ciutadans i ciutadanes de ple 
dret. Representem un actiu 
molt important per a la 
societat i tenim la 
responsabilitat de compartir 

tot allò que hem anat 
incorporant a la nostra vida 
mitjançant les experiències 
viscudes. 
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valors principals que la converteixin en un 
país d’excel·lència, just i equitatiu per a tot-
hom. 

* Tenim el desig de seguir formant-nos i de 
formar, també en l’àmbit universitari. Contri-
buir a fer front als reptes educatius i al desen-
volupament sostenible, assessorant emprene-
dors i emprenedores, fer de mentors, estar ac-
tius en els mitjans de comunicació tot aportant 
coneixements i reflexions, són qüestions que 
s’han d’implementar amb normalitat al més 
aviat possible. 
* Considerem que cal facilitar el relleu dins del 
mercat de treball a la gent jove, però amb 
l’equilibri necessari per poder exercir el dret al 
treball més enllà de l’edat de jubilació, sempre 
que hi hagi acord entre treballador/a i empre-
sari/a. La finalització de l’activitat laboral hau-
ria de ser una opció personal, una decisió prò-
pia que cal respectar, però que dependrà de si 
la persona pot continuar realitzant o no 
l’activitat en qüestió. 
* Com a concepte general, la jubilació de les 
persones grans esdevé una resposta al relleu 
laboral i s’hauria de convertir en una oportuni-
tat perquè el jovent pogués accedir al mercat 
de treball. Però en cap cas es pot admetre 
que la substitució de la persona gran per la 
jove suposi, per a aquesta, un mal salari i 
unes condicions de quasi maltractament. 
* Cap persona hauria de suposar una càrrega 
per a cap sector ni per a la societat. La defini-
ció i l’assumpció dels drets i els deures de ca-
dascú són els paràmetres més saludables per 
generar respecte, establir canals de participa-
ció i proveir de l’atenció necessària a qui pugui 
necessitar-la. 
* Cal fer una pedagogia veritable de la vàlua 
de les persones indiferentment de l’edat que 
tinguin. 
* Per últim, a Catalunya, una part de la ciuta-
dania creu que l’Estat no la comprèn, no la 
respecta i la margina respecte a altres territo-
ris. I com a poble definit i consolidat, els ciuta-
dans i ciutadanes tenen dret a decidir com vo-
lem ser governats i a quin espai geopolític vo-
lem pertànyer.  
* Al marge de la lliure decisió que la ciutadania 
prengui en aquest aspecte, també és conveni-
ent que les persones grans aportem un projec-
te d’organització, funcionament i estructura de 

Delegades i delegats de la Comissió B 
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 José Cano Ruiz—Martorell 
 Gregori Castell Cerdà—Sta. Coloma de  
Cervelló 
 Julio Cougil Vázquez—Gavà 
 Isabel Escolano Amengual—St. Vicenç dels 
Horts 
 Juan Garcia Álvarez—UGT 
 Dolors Garcia Mateo—St. Joan Despí 
 Carme Jansà i Goñi—Cornellà de Llobregat 
 Joaquim Llombart i Fusté—Torrelles de  
Llobregat 
 Jesús Martín Tejera—Gavà 
 Antonio Morón Rodríguez—Martorell 
 Candida Nevado i Cañamero—St. Just Desvern 
 Josefa Núñez Moreno—Begues 
 Joaquim Orgillés Campamà—Sta. Coloma de 
Cervelló 
 Lluïsa Peguero Yañez—St. Joan Despí 
 Joan Planas Latorre—St. Andreu de la Barca 
 Roser Puig Sulé—St. Climent de Llobregat 
 Juan Requena Gómez—CCOO 
 Miquel Roca i Cuscó—Gavà 
 Ramón Sala Fernández—St. Andreu de la  
Barca 
 Maria Dolors Tomàs Muñoz—St. Vicenç dels 
Horts 
 Manuel Villanueva—Begues 
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Dimecres 8 d’octubre es va celebrar a Món Sant Benet, a la comarca del Bages, el 7è Congrés Nacional de la 
Gent Gran de Catalunya. 
 
Organitzat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya (CGGC) i el Departament de Benestar Social i Família, 
al Congrés van participar més de 600 persones de totes les comarques catalanes, entre les quals una delega-
ció de 26 membres del Consell Consultiu Comarcal de la Gent Gran del Baix Llobregat. 
 
Van ser gairebé un miler les esmenes presentades pels 471 delegats i delegades d’arreu de Catalunya, als 
textos de les dues ponències del Congrés:  

 Ponència A: “Persona Societat i Benestar”, on es revisa el desenvolupament actual de la societat cata-
lana i els nivells de benestar de la població en general, parant atenció especial en les persones grans. 

 Ponència B: “La Catalunya del futur”, que mostra a la societat en general una visió àmplia de les per-
sones grans en relació amb el país on viuen, com se l’imaginen i, per tant, què estan disposats a cons-
truir conjuntament amb la resta de la ciutadania. 

El Consell Consultiu Comarcal del Baix Llobregat, mitjançant els 26 delegats i delegades al Congrés, va pre-
sentar més d’un centenar d’esmenes, la majoria de les quals van ser incorporades als textos definitius de les 
ponències del congrés. 
 
El manifest final aprovat pel plenari del Congrés conté les principals conclusions i demandes que expressa el 
col·lectiu de persones grans de cara als propers quatre anys. El document esdevé el full de ruta que ha de 
guiar les polítiques públiques sectorials a curt i mitjà termini per tal de donar resposta als principals reptes, 
inquietuds i necessitats de la gent gran que viu a Catalunya. 
 

7è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya 
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Dijous 20 de febrer va tenir lloc la presentació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, que es va constituir al 
febrer de 2013 i que està integrada per diverses associacions de gent gran i federacions de jubilats i pensionistes de CCOO i 

UGT. 

La Plataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya, pretén fer escoltar el desacord dels i de les pensionistes de Catalunya 
amb el desmantellament de les àrees d’assistència social que miraven de cobrir les necessitats de les persones grans. Va ser 

presentada per representants del sindicats UGT i CCOO Baix Llobregat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 L’Assemblea va estar presidida pel president del Consell Comarcal,  
 Sr. Josep Perpinyà i la Sra. Candida Nevado, representant del Baix  
 Llobregat en el Consell Nacional de la Gent Gran.  

Presentació de la Plataforma Unitària de la Gent Gran 
de Catalunya 
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El passat dijous 11 de desembre es va celebrar a la seu del Consell Comarcal, l’Assemblea anual del Consell Consultiu de la 

Gent Gran del Baix Llobregat, acte on han estat presentades les conclusions de les comissions de treball de 2014, “Persona, 

societat i benestar” i “La Catalunya del futur”, i aprovat el nou pla de treball per al 2015. L’assemblea va ser oberta i molt dinà-

mica, amb gran èxit de participació de les delegades i delegats del Consell Consultiu. 



 

Viladecans  Collbató  Sant Boi de Llobregat 

M ARXA DE  LA  GENT  GRANT  
BAIX  LLOBREGAT  

          

FOTOGRAFIES D’ALGUNES DE LES MARXES DE LA GENT GRAN 2014 

Cornellà de Llobregat 

Sant Esteve Sesrovires 

Martorell Esplugues de Llobregat 

Opinió La dignitat de les persones al Parlament  Eu-
ropeu 
 

Avui, la promoció dels drets humans té un paper 
central en el compromís de la Unió Europea, 
amb la finalitat d’afavorir la dignitat de la perso-
na, tant en el seu si, com en les relacions amb 
els altres països. Es traca d’un compromís im-
portant i admirable, doncs persisteixen massa 
situacions en les quals els essers humans són 
tractats com objectes, dels quals es pot progra-
mar la concepció, la configuració i la utilitat, i 
que després puguin ser rebutjats quan ja no ser-
veixin, per ser dèbils, malalts o ancians. 
Efectivament, quina dignitat existeix quan manca 

la possibilitat d’expressar lliurement el propi pen-
sament o de professar sense constricció la pròpia 
fe religiosa?, quina dignitat es possible sense un 
marc jurídic clar, que limiti el domini de la força i 
faci prevaldre la llei per sobre de la tirania del po-
der?, quina dignitat pot tenir un home o una dona 
quan és objecte de tot tipus de discriminació?, 
quina dignitat podrà trobar una persona que no té 
res menjar o el mínim necessari per viure, o enca-
ra pitjor, que no té el treball que li atorga dignitat? 
Promoure la dignitat de la persona significa reco-
nèixer que posseeix drets inalienables, dels quals 
no pot ser privada arbitràriament per ningú i, 
menys encara, en benefici d’interessos econò-
mics. 

Lolita Garciel i Arqués 
Delegada de Cervelló.  
Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix  
Llobregat 

Torrelles de Llobregat 


