Carta del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat als partits
polítics que concorren a les properes eleccions locals 2019

El Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat (en endavant CCGGBLL)
és un òrgan de participació i consulta de les persones grans de la comarca, que es
va crear l’any 1995 amb l’objectiu d’articular públicament les demandes del
col·lectiu. Des de llavors, fins ara, el CCGGBLL ha estat un espai de deliberació i
de reivindicació per a la millora de la qualitat de vida de les persones grans.
El CCGGBLL aprova anualment a la seva assemblea un seguit de dictàmens sobre
diferents temàtiques que preocupen i/o afecten la vida i el benestar de les
persones grans. Així mateix, es demana a tots els ajuntaments de la comarca que
recolzin aquests dictàmens, mitjançant l’aprovació als plenaris d’una moció de
suport.
Amb motiu de la celebració de les eleccions locals 2019, el proper diumenge 26 de
maig, el CCGGBLL vol fer arribar a tots els partits polítics que hi concorreran,
algunes de les reivindicacions de les persones grans del Baix Llobregat, amb la
petició de que es tinguin en consideració en la planificació i disseny de les
polítiques que s’han de desenvolupar en la legislatura 2019-2023.
En aquestes reivindicacions s’hi inclouen també les propostes de totes les
sindicatures de greuges del Baix Llobregat (Cornellà de Llobregat, Gavà, Sant Boi
de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat i Viladecans), traslladades al CCGGBLL arrel
de la col·laboració iniciada l’any 2018.
Així, les peticions del CCGGBLL són:
1. És considera imprescindible que els cartipassos dels nous consistoris
contemplin una regidoria específica de gent gran, que eviti la
invisibilització del col·lectiu de persones grans i de les polítiques que s’hi
adrecen, i que contribueixi a diferenciar la vessant més assistencial
d’aquestes polítiques (serveis socials) i tots els altres àmbits de treball, com
per exemple la creació de Consells Municipals de Gent Gran, el suport a les
entitats de gent gran i la posada en marxa de projectes intergeneracionals
amb infants i joves del municipi.
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2. En els darrers anys s’ha posat de manifest que una de les principals
problemàtiques de les persones grans és la soledat. Cada cop són més
les persones grans que viuen soles, però moltes d’elles no tenen al seu
abast una xarxa familiar o social que les recolzi, amb els consegüents perills
i problemàtiques que això comporta, com per exemple l’aïllament o les
dificultats en l’àmbit de la mobilitat i la seguretat. Els ajuntaments han de
vetllar pel benestar i la seguretat de les persones grans, així com facilitar-ne
la mobilitat i evitar l’aïllament, especialment en espais complexos com
urbanitzacions, barris aïllats o pisos sense ascensor. A més a més del
seguiment per part dels serveis socials i les policies locals, el CCGGBLL vol
recomanar als nous consistoris, la posada en marxa d’altres iniciatives, com
per exemple la creació de xarxes de voluntariat i suport, la implicació
d’altres agents clau del territori (comerços, farmàcies, etc.), la
implementació de mesures que afavoreixin la mobilitat, la col·laboració i
comunicació amb les persones grans del municipi i la formació específica a
professionals i agents clau.
3. Les persones grans són un dels col·lectius més afectats per la greu situació
de la sanitat pública, donat que són un dels que més ús en fa. Les llistes
d’espera, tant als centres d’atenció primària com a hospitals i centres
especialitzats, o la manca de temps perquè els professionals puguin fer les
atencions correctament, són només algunes de les problemàtiques que més
amoïnen i afecten a la vida diària de les persones grans. En aquest sentit es
valoren molt positivament totes aquelles accions que, des dels ajuntaments,
contribueixen a millorar aquestes situacions, com per exemple la signatura
de convenis que permetin que els metges/metgesses especialistes puguin
traslladar les seves visites a residències i centres de dia, o els que
assegurin un número correcte de centres i professionals als municipis.
D’altra banda, i en la línia d’un dels darrers dictàmens aprovats pel
CCGGBLL, preocupa especialment l’abús de medicaments en les
persones grans. Són moltes les iniciatives que es poden posar en marxa
per part dels ajuntaments, i que contribuirien a prendre consciència de la
gravetat d’aquesta situació, tant entre els/les professionals mèdics que
prescriuen aquests medicaments, com entre el propi col·lectiu de persones
grans (xerrades, col·laboracions, etc.).
4. Els ajuntaments han de vetllar perquè els municipis disposin de serveis
d’atenció i ajuda especialitzada a les persones grans que ho requereixin.
Així, recomanem iniciatives de col·laboració amb altres administracions, que
permetin la posada en marxa o l’ampliació d’equipaments com centres

residencials o centres de dia públics, que permetin alleugerir les
inacceptables llistes d’espera que existeixen actualment. L’oferta no es
correspon a la demanda actual ni futura. D’altra banda, s’han de reforçar i
ampliar iniciatives com els menjadors socials en equipaments municipals,
els projectes de reaprofitament dels excedents alimentaris de menjadors
escolars, les promocions d’habitatges tutelats o amb serveis, i el suport a
les persones cuidadores de familiars amb dependència, ja sigui amb
recursos econòmics, materials o de cura de persones cuidadores.
5. La lluita contra qualsevol tipus de maltractament és una altra de les
prioritats d’aquest Consell Consultiu. Des dels ajuntaments s’han de
promoure valors com el respecte i el bon tracte en totes les etapes de la
vida, crear i reforçar mecanismes que permetin abordar aquest greu
problema social, i conscienciar a la ciutadania de la importància de
denunciar qualsevol indici de tracte no adequat a una persona gran del seu
entorn.
6. La bretxa digital i la seva relació amb la implantació de l’administració
electrònica, pot esdevenir un greu problema i generar indefensió a algunes
persones grans, especialment quan es donen dificultats físiques i/o
cognitives. Els ajuntaments han de vetllar perquè qualsevol persona, tingui
l’edat que tingui, pugui realitzar amb normalitat els tràmits que s’escaiguin
amb l’administració. Voldríem constatar les dificultats per a conèixer,
accedir i/o tramitar els diferents tipus d’ajuts que ofereixen les
administracions, com per exemple els carnets de transport, les bonificacions
de l’IBI o els ajuts al lloguer.
D’altra banda, els ajuntaments han de treballar per garantir també aquests
drets en altres serveis imprescindibles, com per exemple les empreses
subministradores de serveis bàsics o les entitats bancàries. En aquests
dos àmbits volem destacar el gran desconeixement de l’anomenat “bono
social” i el tancament d’oficines i caixers per part d’entitats bancàries.
7. Per últim, demanem novament el suport de tots els ajuntaments del Baix
Llobregat a la proposta del CCGGBLL, aprovada per unanimitat al
Parlament de Catalunya el juny de 2016, que instava al Govern de la
Generalitat a aprovar una Llei de Gent Gran de Catalunya, i a la que encara
no s’ha donat compliment.
Baix Llobregat, maig de 2019
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