
 

MANIFEST DEL CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN DE RUBÍ 

Els membres del Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí volem manifestar públicament, arran del Dia Mundial 

de la Presa de Consciència de l’Abús i Maltractament envers les Persones Grans, el nostre complet suport a 

totes les entitats socials adherides a la resolució de l’Assemblea General de les Nacions Unides, que ha decidit 

donar veu i resposta a tota situació que generi qualsevol comportament basat, tant a nivell físic com psicològic, 

en la degradació de les persones grans.  

Cal crear una consciència social i política, que tingui com a finalitat erradicar tots els àmbits de convivència que 

generin maltractament cap a la persona gran, ja sigui física com mental, i que en redueixin l’autonomia 

personal. Per tant, manifestem que hem de consolidar una xarxa sanitària, educativa i cultural que ens permeti 

enriquir i participar en tots els esdeveniments, tant de caràcter institucional com ciutadà; que ens impliqui i 

garanteixi els elements socials adequats per evitar, tant la solitud no volguda com la marginació de la persona 

gran, i que sigui transversal a totes les facetes socials que ens derivin a sentir-nos útils i amb desig de participar. 

Cal erradicar tota proposta que manifesti una estratègia basada en una narrativa que intenti justificar l’edat de 

les persones grans com un impediment per al creixement personal i que pretén anul·lar i evitar el poder formar 

part dels òrgans legislatius que donen veu i participació en la defensa dels nostres drets i obligacions socials. 

Avui dia constatem que el nostre col·lectiu generacional està pagant les conseqüències de la crisi econòmica i 

social, i no volem veure reduït el nostre poder adquisitiu i nivell participatiu com una manca més que incideix a 

agreujar el maltractament envers la nostra condició de gent gran. 

Per això, defensem que l’objectiu fonamental de la gent gran ha de ser la millora i recuperació dels drets socials; 

no podrem avançar si aquests objectius no es fan realitat. L’envelliment creixent de la població ens ha de portar, 

també, a la implicació de tota la ciutadania en l’atenció i cura de les persones grans. Calen mesures concretes 

per evitar la marginació, l’aïllament i la solitud, i cal fer una defensa decidida contra tot assetjament a la nostra 

edat. 

Demanem polítiques específiques que aportin els recursos necessaris per envellir dignament. Que les entitats 

administratives del nostre entorn promoguin el debat intergeneracional com la millor eina per inculcar els valors 

necessaris per aconseguir una societat més humanista. 

La gent gran té tot el dret a participar en la vida política de les institucions democràtiques per decidir activament 

com vol construir el seu futur.  
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