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16.3. Moció presentada pel grup municipal Construïm en suport de la gent gran.
Aquesta moció segueix el fil d’anteriors que ha presentat Construïm i que ajuden a significar el
nostre poble com a cuidador. Vol deixar les bases que siguin útils per definir espais,
estructures, serveis i accions adreçades a la ciutadania. Donar contingut a l’idea de posar al
centre les persones, és un treball imprescindible per oferir resposta a necessitats que es
presentaran en diferents etapes de les nostres vides. Aquesta moció centra la mirada en l’etapa
humana de la vellesa.
L’augment d’esperança de vida a les nostres societats és un fet. A Espanya la projecció de
població per a l’any 2064, segons l’Institut d’Estadística, estima que prop del 40% dels seus
residents tindran més de 65 anys. A Sant Pere de Ribes de 31.111 habitants censats l’any
2020, el 15,4% són més grans de 65 anys, parlem de 4821 persones.
L’any 2005 es va celebrar a Rio de Janeiro el XVIII Congrés Mundial de Gerontologia, en
aquest context va néixer el projecte de “Ciutats i comunitats amigables amb la tercera edat”. Hi
van participar nombrosos països, 33 ciutats de tot el món van ser seu d’una investigació per
poder confeccionar el que finalment va quedar concretat a l’any 2007 en el document anomenat
“Ciutats Globals Amigables amb la gent gran: Una Guia.” L’objectiu és ajudar a pobles i ciutats
a observar-se des de la
perspectiva de la gent gran, per tal d’identificar en quins aspectes i de quina manera poden ser
més amables amb aquest col·lectiu. És aquesta una eina actualment vàlida per l’autoavaluació
del nostre entorn i per elaborar un mapa que registri els avenços.
Una ciutat amable amb la gent gran encoratja l’envelliment actiu mitjançant l’optimització de les
oportunitats de salut, participació i seguretat amb la finalitat de millorar la qualitat de vida de les
persones a mida que envelleixin.

A la pràctica es concreta adaptant estructures i serveis per que siguin accessibles i reconeguin
a la gent gran amb diverses necessitats i capacitats. És important tenir en compte que la
vellesa no inclou un col·lectiu homogeni, ben al contrari, és divers en nombrosos aspectes.
Hem de recordar que part d’aquest col·lectiu, considerat passiu, són puntals en
l’acompanyament de cures i tasques per tal que les noves
generacions puguin continuar a les seves feines. Parlem d’una cadena de cures que funciona
holísticament. Les famílies i la societat tenen menys pressió quan els integrants de més edat
disposen d’un bon suport comunitari i dels serveis de salut que necessiten.
Cal posar en valor l’Informe Mundial sobre envelliment i salut de la OMS 2015 i en especial el
seu apartat on es parla de la Xarxa Mundial de Ciutats i Comunitats Amigables amb la Gent
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Gran. Aquest informe encoratja als municipis a fer realitat aquests objectius a la mida de les
seves possibilitats locals.
Fer un treball actiu en aquest sentit ens ha de portar a:
Inspirar el canvi i mostrar com es pot fer.
Connectar ciutats i comunitats de tot el món per facilitar l’intercanvi d’informació i experiències.
Donar suport per trobar solucions innovadores i amb base empírica.
Les noves generacions de gent gran arriben amb millor salut física i mental, amb més
esperança de vida, amb millor preparació acadèmica que les anteriors. També són més
participatives en els processos democràtics de canvi a tot nivell. Les persones grans són les
expertes en primera instància en tot allò relatiu a les seves vides. El paternalisme administratiu
resta caduc, caduques també són l’actual mirada de suport assistencial que oferim, i qualsevol
actuació oferta de manera absolutament vertical.
Decisions i accions administratives han de passar inexorablement per treballs participatius on
aquest col·lectiu defineixi problemes i solucions.
Hi ha punts claus de revisió continua com són:
1/ Habitatge
2/ Participació social
3/ Respecte i inclusió social
4/ Participació ciutadana i treball
5/ Comunicació i informació
7/ Espais a l’aire lliure
6/ Transport
7/ Serveis Socials
8/ Serveis de salut
Fent una revisió de la guia com a document que ha marcat les pautes, hem observat que
nomena la visió de gènere però la deixa de banda adduint que cal un estudi sota aquest únic
tema, estudi que no s’ha efectuat. És evident que diferències econòmiques, socials, de
tasques, etc. fan
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imprescindible aquesta mirada. També cal escoltar i demanar l’opinió dels col·lectius LGTBIQ+
i qualsevol altre col·lectiu minoritari quan arriben a edats avançades.
És interessant i cal consultar el treball fet per l’Ajuntament de Montcada i Reixac seguint les
recomanacions formulades pel Protocol de Vancouver (OMS 2007). Un treball rigorós que
deixa un mapa definit de la situació, necessitats i possibles solucions.
Ens consta que l’Ajuntament de Ribes s’implica a través de diferents projectes dins
l’Envelliment actiu i saludable. Tanmateix a l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes com al Consell
Comarcal hi han Taules de la gent gran que van seguint el seu calendari de reunions i
efectuant la seva tasca.
Un treball de descripció acurat de la realitat canviant d’aquest tema, és a la base per definir
problemes, possibles solucions, innovacions, etc.
Per tot això exposat volem arribar als següents acords:
1/ Fer la declaració institucional com a Poble Amigable amb les Persones Grans. Dirigir
aquesta declaració a les associacions de veïns, fundacions i qualsevol entitat relacionada amb
la gent gran.
2/ Seguint les propostes de la Guia de Ciutats amigables amb la gent gran (OMS 2007) fer un
diagnòstic acurat de l’actual situació a Sant Pere de Ribes sota aquest tema i paràmetres.
3/ Assegurar la participació de la gent gran en totes les fases del diagnòstic, implementació i
avaluació. Tenir curar especial de que resti incorporada la mirada innovadora i inclusiva que la
moció recull.
4/ Traslladar aquests acords al Consell Comarcal amb l’objectiu
d’involucrar la resta de pobles del Garraf i aconseguir una diagnosi que aplegui també la
Comarca.
5/ Dinamitzar la Taula de la Gent Gran ampliant-la a més col·lectius de gent gran, fent un
esforç divulgatiu, etc.
La regidora, Sra. Quim Albalate Giménez fa una explicació de tema
Després d’un debat es sotmet la moció a votació, el Ple de la Corporació acorda la seva
aprovació per unanimitat dels vint-i-un membres que la composen.

3

