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DICTAMEN DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN 
DEL BAIX LLOBREGAT 
 
La Llei de Gent Gran de Catalunya, més necessària que mai 
 
__________________________________________________________________ 
 
Ara fa cinc anys que des del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 
reivindiquem que s’aprovi una Llei de Gent Gran a Catalunya. L’any 2016, quan 
aquest Consell va promoure la seva elaboració i el Parlament de Catalunya va 
aprovar la proposta per unanimitat de tots els grups parlamentaris, poc ens podíem 
imaginar el gir que en cinc anys farien les nostres vides.  
 
La invisibilitat de les persones grans, l’edatisme, la visió assistencial, la manca de 
recursos i serveis especialitzats, el dret a la salut, el tractament que de la gent gran 
es fa als mitjans de comunicació, la bretxa digital, el suport a les famílies 
cuidadores, l’habitatge, el bon tracte, etc., són només alguns dels temes amb els 
que llavors reclamàvem l’elaboració d’aquesta llei.   
 
En el dictamen aprovat per aquest Consell Consultiu al desembre de 2016 dèiem, 
entre d’altres coses, que calia un reconeixement a les persones grans, que eren 
necessàries polítiques específiques o que s’havia d’avançar cap a una visió no 
únicament assistencial. La majoria de les persones grans no necessiten cap tipus 
d’assistència.  
 
Durant els primers mesos de 2017 la gran majoria d’ajuntaments del Baix Llobregat 
van aprovar mocions de suport a aquest dictamen, i a l’octubre de 2019, la 
necessitat d’aprovació d’una llei va quedar recollida a les ponències del 8è 
Congrés Nacional de Gent Gran de Catalunya. 
 
Ara, cinc anys més tard, i enmig d’una pandèmia global que no ha fet altra cosa 
que evidenciar totes aquestes problemàtiques socials, des del Consell Consultiu de 
la Gent Gran del Baix Llobregat reivindiquem un cop més la necessitat que 
Catalunya tingui una Llei de Gent Gran, que aglutini, actualitzi i complementi tota la 
normativa existent al respecte. 
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Una llei de gent gran contribuiria a fer més visibles a les persones grans, a regular 
els seus drets i deures i a promoure una visió més natural,  positiva i real de 
l’envelliment, com una etapa més de la vida.  
 
També seria un reconeixement col·lectiu a la importància i contribució a la societat 
de les persones grans. Aquesta contribució pren més rellevància que mai en 
èpoques de crisi, on esdevenim els pilars que sustenten bona part de l’estructura 
social del país. 
 
La Llei de Gent Gran permetria avançar cap a una visió no únicament assistencial 
de les polítiques adreçades a la gent gran. La gran majoria de persones grans no 
tenim cap tipus de dependència, però si necessitats i problemàtiques específiques 
que no es contemplen a les lleis de serveis socials o que queden diluïdes entre 
multitud de normatives. Parlem de mobilitat, habitatge, participació, voluntariat, 
cultura, bretxa digital, formació i educació al llarg de la vida, seguretat, lleure, 
esports, urbanisme, bon tracte, pensions, intergeneracionalitat, envelliment actiu, 
tractament de les persones grans als mitjans de comunicació, etc.  
 
Pel que fa a la vessant assistencial, volem posar en rellevància que als centres 
residencials de gent gran encara no s’estan implementant canvis significatius en la 
línia de l’atenció centrada en la persona i el respecte als drets humans. La 
precarietat laboral que pateixen històricament les treballadores i treballadors 
d’aquest sector, s’estén en moltes ocasions també, a les persones que hi 
resideixen. L’envelliment de la població i les necessitats assistencials que 
comporta, requereixen d’una estratègia global que garanteixi serveis bàsics i vitals 
de la població d’edat avançada, així com un envelliment digne i el respecte per la 
vida de les persones.  
 
Volem erradicar l’edatisme, profundament arrelat a la nostra societat i fomentar una 
visió positiva i real de l’envelliment, lluny d’estereotips excloents i discriminatoris i 
missatges deshumanitzadors.  
 
Les persones grans reivindiquem la nostra plena ciutadania, presència i 
participació a tots els estaments de la societat. 
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D’acord amb tot l’exposat, el Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat 
reivindica: 
 
 
Que es doni compliment a la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya, sobre 
polítiques per a la gent gran, de 30 de juny de 2016, i que es promogui 
definitivament una llei de Gent Gran a Catalunya. 
 
 
Baix Llobregat,  desembre 2021 
 
 

Per corroborar la veracitat d'aquest document consulti la següent pàgina web:

Codi Segur de Validació 119e71fea9c949248e2e2f20329a7553001

Url de validació https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

Metadades Núm. Registre entrada: ENTRA 2022/1317 - Data Registre: 03/02/2022 11:55:00    Origen: Origen administració    Estat
d'elaboració: Original

https://seu.corberadellobregat.cat/absis/idi/arx/idiarxabsaweb/catala/asp/verificadorfirma.asp

		2022-02-08T08:17:01+0100
	Segell Ajuntament Corbera de Llobregat




