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MANIFEST  

“Per un envelliment actiu, amb drets i benestar  
per a les persones migrades i refugiades a Bcn” 

 

La ciutat de Barcelona s’enfronta al repte d’oferir entorns adaptats a les realitats de les persones 

grans. Actualment el 21,4% dels i les barcelonines té més de 65 anys i s’estima que en la propera 

dècada arribi al 30%. Aquesta previsió incorpora una presència creixent de persones grans d’origen 

divers, una nova realitat que emergeix i que es preveu que vagi creixent a la ciutat. 

És per això que des del Consell Municipal d’Immigració de Barcelona hem triat treballar 

l’envelliment de les persones migrades com a eix temàtic de l’any 2019. Amb aquest manifest 

volem fer visible i demanar a la societat i a les administracions que s’esforcin en crear les 

condicions  “per un envelliment actiu, amb drets i benestar per a les persones migrades i 

refugiades a BCN”. 

L’any 2018 estaven empadronades a la ciutat més de 22.000 persones majors de 65 anys i nascudes 

a l’estranger. Si anticipem la perspectiva de futur, hi podem sumar més de 32.000 persones d’entre 

55 i 65 anys. En conjunt suposen un 10% de les persones grans a Barcelona, i seran aviat més del 

16%. Són majoritàriament dones (un 62%), i amb un nivell d’estudis força alt. Som conscients que 

la gran majoria d’aquestes persones no tornarà als seus països.  

Entre elles hi podem trobar diferents perfils: persones que han vingut fa molts anys i que han 

envellit aquí, sovint treballadores de la llar. Persones reagrupades ja grans, per part dels filles i fills. 

I també persones grans que demanen refugi perquè fugen de guerres, conflictes i persecucions que 

posen en risc la seva vida i es veuen forçades a marxar dels seus països. També hem de considerar 

les diferents fases en el procés de fer-se grans, haurien de poder gaudir d’un envelliment actiu en 

la primera fase, i garantir la seva atenció  quan arribi el moment en què sigui necessari. 

No sempre es reconeix el seu paper actiu en l’àmbit social i familiar, generalment com a 

proveïdores de cures familiars.  Cal reconèixer social i políticament la seva aportació en diversos 

àmbits de la societat i com a pilars forts en la família. 

Les persones grans migrades ens aporten el coneixement, la saviesa, la riquesa i la diversitat de 

les seves cultures, noves formes d’oferir cures i de tenir autocura. Són altres mirades a la nostra 

societat, impregnades de valors i resiliència. Però alhora constitueixen un dels col·lectius més 

vulnerabilitzats, ja que sovint han viscut històries i processos migratoris complexos i pateixen 

condicions de vida que poden ser precàries. Convivim en ciutats  que no estan pensades per a la 

gent gran, amb lloguers elevats, edificis no adaptats, pressió immobiliària, dèficit d’espais públics 

adients, manca de places, llistes d’espera... 

Independentment de la seva edat i del motiu de la seva migració, aquestes persones han de fer 

front a un gran xoc cultural, a dificultats d’accés als serveis, a realitats noves en el moment dels 

reagrupaments familiars, a la solitud i la manca de xarxes socials, o a trastorns d’estrès 

posttraumàtic i malestar psicològic. Es troben particularment amenaçades per les dificultats 

d’accés a serveis sociosanitaris, i pateixen amb major gravetat la manca  d’un marc d’Atenció 

Centrada en la Persona.  

Una part d’aquestes persones grans d’orígens diversos té encara necessitat de treballar, fins i tot 

més enllà dels 65 anys, per a mantenir la seva situació administrativa, la seva supervivència i sovint 

per donar suport a les seves famílies. Solen trobar-se amb dificultats afegides per trobar feina. 
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Així doncs, com a Consell d’Immigració demanem: 

1. Posar en pràctica polítiques i programes de promoció i d’atenció a les persones grans, que 

garanteixin l’equitat en el reconeixement de drets i que considerin les especificitats de la 

diversitat cultural i de la condició de refugiades, amb un enfoc no colonialista.  

2. Impulsar accions de diàleg entre diferents nivells de l’administració: local-autonòmica-

estatal-organismes internacionals, amb la finalitat de garantir drets com: 

 el reconeixement de les cotitzacions a la seguretat social arreu on s’hagi treballat 

 facilitar la solució de problemàtiques derivades de la situació administrativa  

 mesures per garantir la sostenibilitat del Sistema Públic de pensions  

 o l’accés a la llei de la Dependència, entre d’altres 

3. Impulsar un canvi de paradigma per treballar envers un marc d’Atenció Centrada en la 

Persona en l’àmbit dels serveis sociosanitaris. 

4. Cercar mecanismes que flexibilitzin i humanitzin les condicions del reagrupament i del refugi, 

especialment per aquelles persones que viuen situacions de fragilitat 

5. Garantir el dret d’accés a l’habitatge i a solucions habitacionales sense discriminacions, en el 

marc del compliment de les propostes del Consell de l’any 2018. 

6. Preservar, amb totes les eines disponibles a l’administració, el dret a una economia digna, 

sobretot quan les persones grans constitueixen la principal font d’ingressos familiars. 

7. Vetllar per una ocupació estable, amb drets i qualitat, i salaris dignes, amb especial atenció a 

la darrera fase de vida laboral activa. Donar compliment a les propostes que el Consell ja va fer 

l’any 2017 sobre les condicions del treball a la llar i cura de les persones. 

8. Tenir en compte aquesta diversitat en els Eixos de l’Estratègia sobre canvi demogràfic: Dret a 

la ciutat al llarg de la vida; Ciutat amigable i convivència intergeneracional; Envelliment actiu; 

Recerca i cooperació per un canvi demogràfic amb equitat 

9. Fomentar la participació social i política i el gaudi del dret a la ciutat com espai de vida 

pública i de convivència en la diversitat: generar entorns amigables, facilitar la interacció en 

equipaments i espais públics, en festes i celebracions, en activitats intergeneracional, des d’un 

enfoc comunitari i de reconeixement de la diversitat.  

10. Prevenir i evitar l’aïllament, el sentiment de solitud no volguda, la sensació de discriminació i 

el risc d’autodiscriminació. 

11. Incloure la diversitat cultural com un eix central en el dret a una mort digna, amb respecte a 

les tradicions culturals i els rituals de la mort. 

12. Reivindiquem que les persones grans mereixen un especial respecte, estima, atenció i cures 

en la darrera etapa de les seves vides, tant per part de les famílies i la societat, com també de 

les administracions que estan a càrrec del benestar social. 

Marquem el camí a seguir i que a la nostra ciutat es pugui garantir el dret a un envelliment actiu, 

amb drets i amb benestar per a totes les persones.  

A Barcelona hi som totes! 
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