DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN
MANIFEST
2021
Ja fa 30 anys que les Nacions Unides van proclamar l’1 d’octubre com a “Dia Internacional de
les Persones Grans”, amb l’objectiu de donar una imatge positiva i situar-les al lloc on els hi
correspon.
Les dades que tenim són que els propers anys les persones grans podrien representar quasi la
meitat de la població.
Així com el 2020 va ser un any centrat en la pandèmia del Covid-19, que va tenir una extrema
virulència entre els més grans, sobre tot els que hi eren a les residències, que varen ser
abandonats i poc protegits, no només en l’àmbit sanitari, sinó en una extrema soledat, lluny de
les seves famílies, que va empitjorar la seva salut física, mental i emocional.
El 2021, deuria ser un any en que es comences a perfilar noves respostes a tot el que s’ha fet
palès en el tracte a les persones grans. Les persones grans necessiten certeses i missatges
positius.
Aquesta pandèmia ha fet sortir a la llum les mancances, en alguns casos molt greus, de
l’atenció a les persones grans, privades d’alguns dels seus drets, sent els més vulnerables. Ha
sortit a la llum la precarietat en que es troba l’assistència per manca de recursos i professionals
i inversió pública.
Ens hem adonat que en alguns casos no se’ls ha tractat amb la dignitat que mereixen i s’han
vulnerat drets fonamentals com el dret a una mort digna, sense respectar els seus desitjos,
entre d’altres.
S’ha parlat molt de tot això, s’han fet anàlisis, tothom ara sap el que es necessita per millorar
la situació, però que es farà?, quins canvis es portaran a terme perquè no torni a passar?.
El que està clar que es necessita un canvi de paradigma, més serveis públics, més recursos,
més professionals i millor preparats amb condicions laborals dignes.
No es pot esperar més!, ja anem una mica tard !
Els poders públics han de donar resposta urgent a totes les necessitats per pal·liar les
mancances que s’han posat de manifest.
És evident que s’ha d’abordar un canvi de model que empoderi a las persones, que els doni el
lloc que els correspon, que els tingui en compte en les decisions en aquells temes que els
afectin, que se’ls tracti amb dignitat, més autonomia com a persones vàlides amb molta
experiència de vida i que encara poden aportar molt a la societat.
Per tot això avui 1 d’octubre de 2021:


Volem dir que les persones d’Edat avançada, són persones que tenen els mateixos
drets pel fet que són ciutadans i ciutadanes que formen part de la societat i que en un
futur proper seran quasi la meitat de la població mundial.









Reivindiquem un canvi de paradigma en el model de tracte, per un envelliment digne i
amb respecte, per afrontar aquesta etapa amb il·lusió i amb tots els drets que, com a
ciutadans, tenim.
Volem uns serveis públics suficients i de qualitat sense discriminació per raons d’edat.
Volem la igualtat d’oportunitats en el desenvolupament del nostres potencial,
fomentant l’autonomia personal, garantint els recursos suficients, accés a la cultura, la
formació continuada i la possibilitat de transmetre la nostra experiència de vida als
més joves.
Volem que no hagi barreres en quant les noves tecnologies per l’accés als serveis i que
es faciliti l’atenció personalitzada mentrestant hi hagi la bretxa digital exixtent.
Volem que es visualitzi a les persones grans com a part de la societat per tal que es
prengui consciència de les seves realitats, en aquest punt tenen molta responsabilitat
els mitjans de comunicació que han de canviar la visió negativa que fomenten.

En definitiva, les persones grans han de ser un referent positiu per a les noves generacions, en
la transmissió de coneixements i valors.

Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf

Vilanova i la Geltrú, 1 d’octubre de 2021

