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MOCIÓ D’URGÈNCIA 
 
L’any 1990 les Nacions Unides van proclamar l’1 d’octubre Dia Internacional de les 
Persones Grans, amb l’objectiu de difondre una imatge positiva de l’envelliment i situar a 
les persones grans al centre d’interès mundial per un dia. 
 
Segons les projeccions demogràfiques, l’any 2050, per primera vegada a la història, i 
haurà al món més persones de més de 60 anys que infants. L’envelliment de la població 
suposa un veritable repte polític i social global que s’ha d’entomar des del reconeixement 
de la plena ciutadania de les persones grans. 
 
Els canvis demogràfics i les dificultats tant dels poders públics com de les pròpies 
famílies d’abordar-los amb garanties, i d’adaptar-se a les noves realitats, fa que sovint 
viure més anys comporti viure pitjor. 
 
Actualment, les desigualtats es presenten com un problema global, i en el cas de les 
persones grans a més a més, es veuen agreujades per diferents circumstàncies i 
particularitats del col·lectiu. El Dia Internacional de les Persones Grans és un bon 
moment per reivindicar per exemple, que totes les persones grans hem de poder viure 
amb dignitat i seguretat, lliures d’explotació i maltractaments, i sense haver de patir 
discriminacions per motius d’edat, gènere, ètnia, situació econòmica o qualsevol altra 
condició. 
 
Principis com la dignitat, la independència, l’autorealització, l’assistència o la participació, 
han estat establerts per la comunitat internacional mitjançant documents i declaracions 
que molts països han fet pròpies amb l’elaboració de lleis específiques. El Consell 
Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat fa anys que reclama l’aprovació d’una llei 
de gent gran a Catalunya, que garanteixi drets i esdevingui un reconeixement a la 
contribució de les persones grans a la societat. 
 
La discriminació per motiu d’edat, o edatisme, està present a gairebé tots els àmbits de 
la nostra societat, i és especialment greu en la vessant social, assistencial i sanitària, i en  
la bretxa digital, que discrimina les persones grans en tràmits bancaris, administratius i 
altres. Els drets a les prestacions de la Llei de dependència, als serveis bàsics, a un 
habitatge digne o a una assistència sanitària de qualitat, respectuosa i professional, són 
drets assolits i garantits per lleis d’obligat compliment. No reclamem altra cosa que es 
respectin els nostres drets i la nostra condició de ciutadanes i ciutadans de ple dret. 
 
Tot i que les persones grans som pràcticament invisibles a nivell de mitjans de 
comunicació, alguns dels temes que més ens preocupen han estat protagonistes de 
l’actualitat en els darrers mesos, i encara ho són. És el cas dels debats sobre la 
solvència del sistema públic de pensions, l’augment dels casos de maltractaments a 
persones grans, la soledat no volguda, la regulació de la mort digna o la necessària 
aturada de les privatitzacions de serveis públics. Totes aquestes problemàtiques no 
afecten només a la gent gran, el seu abast va molt més enllà, són qüestions troncals de 
la nostra societat, i només podran ser abordades amb garanties si es deixa de situar a 
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les persones grans com a col·lectiu passiu i dependent, i es comença a aprofitar la 
nostra saviesa i experiència. 
 
Les persones grans volem participar activament en la formulació de les polítiques que 
afecten directament el nostre benestar i volem senyalar també, el nostre compromís amb 
els moviments feministes, amb la diversitat, i amb el jovent, que està liderant la lluita pel 
desenvolupament sostenible i la conservació del planeta arreu del món. 
 
Moltes gràcies i visca la gent gran! 
 
 


