
Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran 
amb motiu del 30è Dia Internacional de les  
Persones Grans, l’1 d’octubre de 2020

Mitjançant aquest manifest, el Consell Assessor de la 
Gent Gran de Barcelona se suma a la crida de les Naci-
ons Unides amb motiu de la celebració de l’1 d’octubre 
com a Dia Internacional de les Persones Grans.

Una commemoració que aquest any està marcada ine-
vitablement per la pandèmia global en què ens trobem 
i les conseqüències negatives que ha generat i genera 
envers totes les persones, en especial envers les perso-
nes grans, així com per les múltiples crisis que en aquest 
context està patint la societat.

També cal remarcar, d’altra banda, que aquest és el 30è 
aniversari d’aquest dia mundial, i que enguany coinci-
deix amb l’inici de la Dècada de l’Envelliment Saluda-
ble, establerta per l’Organització Mundial de la Salut 
per desenvolupar un dels objectius de desenvolupa-
ment sostenible de l’Agenda 2030, el que vol assegu-
rar que tothom pugui gaudir d’una vida saludable i amb 
benestar.

Un objectiu al qual volem sumar la defensa i protecció 
dels drets de les persones grans, com a subjectes dels 
drets humans que som, i la recuperació dels drets que 
no se’ns han respectat, dels que no s’estan garantint, es-
pecialment en la situació que estem vivint.

Es compleixen 20 anys de l’article 25 de la Carta de 
Drets Fonamentals de la Unió Europea, que subratlla el 
dret de les persones grans a portar una vida digna i inde-
pendent i a participar en la vida social i cultural.

Des del Consell estem fent tot el possible per preservar 
la participació, superant les dificultats que comporta la 
mal anomenada distància social, i volem també contri-
buir tant com puguem a garantir que totes les persones 
puguin viure i envellir amb dignitat i amb tots els drets 
respectats.

L’increment de l’edatisme, des de múltiples vessants, 
que estem veient arran de la pandèmia, és una clara 
mostra que ens queda molta feina, lluita i pedagogia per 
fer.

No podem consentir, com a societat, la discriminació 
cap a les persones grans present arreu, des dels mitjans 
de comunicació i certs discursos públics fins a polítiques 
i decisions en l’àmbit social, de salut i de cures, passant 
per la gerontofòbia creixent en part de la societat.

No podem tolerar la invisibilització, el menysteniment i 
l’abandonament de les persones grans, ni que se’ns ne-
gui o es posi en dubte la nostra capacitat de decidir.

Aquestes preocupacions, juntament amb altres reflexi-
ons i propostes respecte dels diversos efectes que s’han 
produït a partir de l’arribada del coronavirus, han quedat 
recollides en el Decàleg d’eixos i propostes de les per-
sones grans davant les crisis de la covid-19, síntesi del 
treball dels darrers mesos, que adjuntem a aquest mani-
fest per a la seva difusió i presa en consideració.

Des del Consell hem aportat el Decàleg i consideraci-
ons addicionals a diversos espais, en especial al Pacte 
per Barcelona. Restem amatents al seguiment de les 
propostes que hem fet i de les altres que també recull 
aquest compromís de ciutat. Reiterem l’exigència del 
seu compliment i desplegament amb caràcter immedi-
at, davant d’escenaris que comencen a repetir-se i situ-
acions de manca de coordinació i de decisions inade-
quades.

Volem agrair l’esforç de tantes i tantes persones que 
contribueixen a pal·liar els efectes d’aquesta complexa 
situació.

D’una banda, des del vessant més personal i familiar, en 
què no podem oblidar el suport que, com en d’altres 
moments, estan donant moltes persones grans a les se-
ves famílies, econòmicament i en la cura dels nets i les 
netes, tot i les dificultats afegides que comporta la situ-
ació actual.

També el sobreesforç que estan fent les entitats, el vo-
luntariat i les xarxes veïnals (amb especial esment a les 
organitzacions de persones grans), així com també en 
l’àmbit laboral.

Destaquem la tasca de tot el personal sanitari, mèdic, 
d’infermeria —en el seu any internacional—, de serveis 
d’atenció i cures, de serveis essencials com els de nete-
ja, o farmàcies i comerços, entre molts d’altres.

Són àmbits que cal cuidar, i per això reclamem garan-
tir-hi els recursos humans, econòmics i materials neces-
saris. En especial pel que fa a l’atenció a les persones 
grans, i tenint ben present la importància en la situació 
actual d’un funcionament adequat dels centres d’aten-
ció primària i de les residències.
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