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MOCIÓ

Al 1990, l'Assemblea General de Nacions Unides, va determinar el dia 1 d'octubre 

com el Dia Internacional de la Gent Gran, un dia per retre homenatge a la ciutadania 

d'edat més avançada. 

Actualment, al Baix Llobregat hi ha 169.875 persones de més de 60 anys (21% del 

total). El total de persones de més de 64 anys és de 135.771 (16,8% del total).Al 2026 

al  Baix Llobregat  es preveu una població  total  de 786.500 persones,  de les quals 

168.500, majors de 64 anys (21,4%). 

Cal  situar  en el  centre  de l'agenda  política  la  gent  gran i  impulsar  polítiques que 

continuïn  contribuint  a  donar  dignitat  i  seguretat  davant  les  limitacions  pròpies  de 

l'edat (pensions, sanitat, i atenció a la dependència) amb serveis i prestacions que 

contribueixin al manteniment de la vitalitat, al respecte i la dignitat de les persones. 

També cal defensar l'envelliment actiu, i  per això apostem per polítiques públiques 

que fomentin la participació  activa de la gent  gran en la  vida econòmica,  política, 

social,  cultural  i  cívica,  garantint  els  principis  d'autonomia  i  el  respecte  a  la  seva 

dignitat.

Dissortadament,  la crisi econòmica i financera que està patint  el país des de l'any 

2008, l'alt índex d'atur, etc; han afectat especialment a la gent gran: pèrdua de renda 

disponible  per  l'augment  de preus i  per  la  pèrdua real  de poder  adquisitiu  de les 

pensions... I a això cal sumar que malauradament, moltes pensions de jubilació han 

esdevingut  l'únic  ingrés  estable  de  moltes  famílies,  de  manera  que  multitud  de 

persones grans han hagut d'acollir a casa seva i dins la seva precària economia a fills 

i filles amb família. 

Aquesta situació, encara es veu agreujada per les dificultats de convivència que es 

generen en algunes llars extenses, en que moltes persones conviuen en un espai 
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reduït  i  això  pot  generar  friccions,  malestar  i  en  els  pitjors  dels  casos,  abusos  i 

violència.

El segment de gent gran que més ha patit la crisi ha estat el de les dones vídues o 

que viuen soles, com a conseqüència de les desigualtats de gènere i que influeixen en 

l'accés als recursos. Així les dones grans tenen més probabilitats de ser pobres que 

els homes. A més, amb freqüència, elles assumeixen majors responsabilitats de cura i 

atenció  a  la  família,  amb pensions  i  altres  beneficis  socials  insuficients,  i  en  una 

situació d'extrema vulnerabilitat i solitud.

La  Junta  de  Portaveus  i  el  Regidor  no  adscrit  de  l’Ajuntament  de  Sant  Feliu  de 

Llobregat  defensem que cal un sistema públic  de pensions que garanteixi  la seva 

viabilitat futura. D'unes pensions dignes depèn el benestar de bona part de la nostra 

societat, no només de les persones grans. I reiterem la necessitat urgent d'adoptar 

mesures que permetin superar la pobresa de les dones que perceben pensions de 

viduïtat i d'aquelles persones que perceben la pensió mínima.

La gent gran reivindica mitjançant  els seus Consells Consultius,  la voluntat de ser 

tinguda en compte. Reclamen, doncs, el seu paper actiu a la societat i exigeixen a les 

institucions públiques polítiques actives per evitar tot tipus d'abús i violència.

Per tot allò esmentat anteriorment, la  Junta de Portaveus i el Regidor no adscrit de 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat proposen al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels 

següents

ACORDS:

PRIMER.-  Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat l'elaboració d'una Llei de 

la Gent Gran de Catalunya.

SEGON.-  Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat l'establiment d'un pla 

d'acció  front  el  maltractament  a les  persones grans que inclogui  ajuts  prestacions 

econòmiques,  eines  de  consulta  i  informació,  assessorament  professional  a  les 

víctimes o formació per als professionals que han de detectar, avaluar o intervenir en 

cas de maltractaments.
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TERCER.-  Sol·licitar  als  governs  de  la  Generalitat  i  de  l'Estat  l'aplicació  de  les 

mesures econòmiques i socials recollides a la Llei de la Dependència.

QUART.- Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat la màxima transparència 

en la informació rellevant per a la gent gran, com és el cas de les llistes d'espera per a 

residències i centres de dia.

CINQUÈ.- Sol·licitar als governs de la Generalitat i de l'Estat el foment i la promoció 

dels  valors  i  el  respecte  a  les  persones  d'edat  avançada,  prioritzant  la 

intergeneracionalitat entre joves i grans per combatre la solitud. 

SISÈ.- Informar al Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat, al Consell 

Nacional  de  la  Gent  Gran  de  Catalunya,  a  les  administracions  pertinents  i  a  les 

associacions municipalistes. 

La Junta de Portaveus més Regidor no adscrit
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