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_______________________________________________________________ 
 
El passat mes d’octubre es va celebrar al Món Sant Benet el 8è Congrés Nacional 
de la Gent Gran de Catalunya. El present informe s’emet amb l’objectiu de fer una 
valoració del Congrés, tenint en compte l’experiència del Baix Llobregat i la seva 
participació en tots els congressos de gent gran de Catalunya celebrats fins el 
moment. 
 
En primer lloc farem una valoració de les activitats precongressuals, en concret del 
qüestionari, dels actes territorials i de les aportacions als primers esborranys de les 
ponències. 
 
Totes les delegades i delegats del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat van respondre al qüestionari, i totes les respostes es van fer arribar 
conjuntament a l’organització del Congrés. 
 
D’altra banda, al mes de juny es van fer arribar diverses aportacions acordades a 
les comissions de treball, que no van ser incorporades als textos definitius, el que 
va suposar un gran sentiment de frustració, i sensació de que la feina feta no havia 
servit per res.  
 
L’acte precongressual al Baix Llobregat es va celebrar el 25 d’abril, amb 
l’assistència del secretari del Departament d’Afers Socials i Famílies, Sr. Francesc 
Iglesias. Tal i com estava plantejat, segur que l’acte va ser molt profitós en d’altres 
territoris, però per l’experiència i grau de coneixement del Consell Consultiu de la 
Gent Gran del Baix Llobregat, l’acte celebrat va estar molt lluny de cobrir les 
expectatives. Més enllà de l’explicació del delegat del Baix Llobregat al Consell de 
Gent Gran de Catalunya, Sr. Carlos Cháfer Castilla, que va fer un esforç  
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d’improvisació per explicar els treballs de les ponències sense que ningú l’avisés 
amb anterioritat que ho havia de fer, no hi ha res més a destacar. 
 
Les ponències corregides van arribar al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix 
Llobregat en període vacacional, motiu pel qual no van poder ser treballades en 
comissió, com es fa habitualment, fins al mes de setembre. Com que de les 
aportacions fetes al juny no va haver-hi pràcticament cap que s’incorporés als 
esborranys de les ponències, al setembre s’acorda reduir les esmenes a quatre, 
concretant el seu contingut. Aquestes quatre esmenes presentades van ser 
aprovades al Congrés i incorporades a les respectives ponències gràcies sobretot, 
al treball del delegat del Baix Llobregat, Sr. Carlos Cháfer Castilla. 
 
I pel que fa a la valoració del propi Congrés, volem destacar en primer lloc que la 
delegació amb que el Baix Llobregat va participar no arribava ni al 50% de les 
delegades i delegats que actualment formen part del Consell. 
 
Per al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, el 8è Congrés de la 
Gent Gran de Catalunya va ser un congrés de tràmit, desorganitzat i que no va 
recollir en absolut la feina feta pels Consells Comarcals. Malgrat que el treball es 
va repartir en dues comissions, les delegades i delegats no estaven assignats a 
una o altra, podrien assistir indistintament i fins i tot anar canviant. 
 
Les persones que van dirigir el treball de les comissions tenien coneixement sobre 
el contingut de les ponències i esmenes, quedant reflectida la feina prèvia 
d’ambdós grups, però l’organització pròpia de les comissions (torns de paraula, 
lectures, votacions, etc.) va deixar molt que desitjar, amb continus salts i canvis de 
criteri que van fer molt difícil el seguiment del treball, les intervencions i les 
votacions. 
 
Pel que fa a l’activitat de la tarda, més enllà de l’aprovació del manifest i dels 
parlaments de cloenda, es considera totalment inapropiada, fora de context i poc 
respectuosa. La sensació generalitzada és que s’havia de “cobrir l’expedient” amb 
una xerrada absolutament innecessària. 
 
Per últim, en els parlaments de cloenda del Congrés es va fer referència en varies 
ocasions a la Llei d’Adaptació de la Societat Catalana a l’Envelliment, però en 
canvi, no hi ha cap esment a aquesta llei al manifest del Congrés. Des del Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat fa anys que demanem al govern de la  
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Generalitat l’aprovació d’una Llei de Gent Gran a Catalunya, ja que la considerem 
del tot indispensable en una societat avançada que protegeix i reconeix les seves 
persones grans. 
 
Tots els congressos nacionals de gent gran de Catalunya han recollit històricament 
les propostes i reivindicacions de les persones grans d’arreu del territori. Han 
esdevingut espais de referència per a la reflexió i el debat dels temes de més 
interès, i també han estat eines estratègiques per a la definició i disseny de les 
polítiques públiques. Confiem que el treball de seguiment dels acords d’aquest 8è 
Congrés en els propers anys, tant des dels territoris com des del propi Consell de 
la Gent Gran de Catalunya, pugui contribuir a pal·liar en part la decepció d’aquest 
Congrés. 
 
 
 
 
 
 
Baix Llobregat, desembre 2019 
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