
 

 

MANIFEST CONSELL CONSULTIU DE LA GENT GRAN  

Davant la greu situació d'emergència sanitària provocada per la pandèmia del coronavirus i 

com a membres del Consell de la Gent Gran de Rubí volem manifestar la nostra aportació 

davant la covid, ja que per la nostra edat hem estat considerats col·lectiu vulnerable. 

Aquesta emergència sanitària ha alterat profundament la nostra quotidianitat, la forma de 

viure i relacionar-nos. Ha provocat inquietuds, malestar i angoixa a moltes persones i ens ha 

obligat a presenciar episodis de patiment, tristos i dolorosos que no oblidarem fàcilment. Ha 

sigut una crisi que ha afectat especialment a les persones grans. Nosaltres hem portat un 

confinament al domicili molt estricte i encara tenim molt en compte tot el que fem per tal de 

protegir-nos i protegir a la ciutadania. 

Durant el confinament no hem deixat de fer plans de creixement personal amb el suport del 

servei tècnic municipal a través de vídeo conferències, gaudim a través del whatsApp d'una 

fluida comunicació que ens permet estar en contacte diàriament entre nosaltres i, del suport a 

través de vídeos que enriqueixen els nostres coneixements, com el treball en gestió emocional. 

Desitgem que la ciutadania valori el nostre comportament davant les mesures que cal prendre 

diàriament i també agafi consciència i no baixi la guàrdia, és el millor homenatge que podem 

fer a la ciutadania que ja no està entre nosaltres. 

Ja fa mes de sis mesos que ens enfrontem a una situació històrica que tindrà moltes 

afectacions per la societat. A la nostra ciutat de Rubí la crisi del coronavirus ha tingut 1085 

casos confirmats i uns 106 morts (dades actualitzades al mes setembre) als que volem 

expressar la nostra solidaritat i suport, així com als seus familiars. 

Volem manifestar el nostre més profund reconeixement a tot el col·lectiu mèdic, d'infermeria i 

personal sociosanitari, així com a les treballadores i treballadors dels sectors públics que han 

estat en primera línia amb dedicació, esforç i corrent riscos per la seva salut. Reconeixement 

que hem de continuar realitzant a través de l’acompanyament a les reivindicacions de millora 

en el sector sanitari que s’estan duent a terme.  

Especialment volem destacar la gran labor que ha dut a terme el personal de les Residències 

de Gent Gran de Rubí que tenen cura dels i les residents i que massa sovint han tingut de 

treballar amb falta de recursos i pocs mitjans, la qual cosa fa pensar en el debat sobre la 

conveniència de canviar de model d'atenció a les persones grans, tal i com ja es va parlar al 8è 

Congrés de la Gent Gran. 

També volem donar suport a les treballadores i als treballadors dels sectors considerats 

essencials: treballadores de la llar, persones que desenvolupen tasques de cura a domicili, al 

personal dels serveis socials i també a tot el personal del comerç, servei de neteja, forces de 

seguretat i en general a totes les persones que d'alguna forma s'han dedicat a ajudar a les 

persones per anar seguint el dia a dia amb la màxima normalitat. Volem valorar també la feina 

que han dut a terme de manera voluntària les entitats del nostre municipi que no han deixat 



de treballar en recollides i repartició d'aliments, derivació als serveis específics de situacions 

vulnerables que han detectat, cosint mascaretes i bates, etc. Volem agrair als nostres fills i 

filles, familiars i veïns i veïnes que ens han ajudat a fer les compres i altres gestions per evitar 

que nosaltres haguéssim de sortir.  

També volem mostrar el nostre agraïment i suport a la primera institució municipal fent 

menció a la distribució de mascaretes a la gent gran i a la seva preocupació en atendre i donar 

suport i confiança a les demandes d'informació i atenció que ha generat el nostre 

confinament. 

Creiem que és hora de construir consensos transversals per enfortit els valors bàsics dels béns i 

serveis públics. Ens volem responsabilitzar com a societat i actuar per evitar que els més 

vulnerables surtin com els més perjudicats. Hem d'aprendre en un món que sovint oblida les 

persones amb vulnerabilitats i els equilibris mediambientals i prioritza els beneficis per damunt 

del benestar. Per això, preguem als responsables polítics que evitin les confrontacions 

partidistes i arribin a consensos per afavorir a la ciutadania.  

La resposta dels ciutadans i ciutadanes ha sigut en general excepcional. Per això confiem i 

estem convençuts que sortirem d'aquesta crisi amb noves i millors perspectives de futur. 

 

Rubí,  1 d’octubre de 2020.  

Consell Consultiu de la Gent Gran de Rubí 


