
                         

NIF: G08890725 - C. Casanova, 36 baixos, dreta - 08011 Barcelona - Tel: +34 932 150 233 - Fax: +34 934 514 836  
E-mail: fatec@fatec.cat - Web Fatec: www.fatec.cat - Portal de la gent gran de Catalunya: www.gentgran.org 

Entitat d’Utilitat Pública - Membre d’AGE - “AGE Platform Europe” - Brussel·les 
Membre de FOCIR - Federació d’Organitzacions Catalanes Internacionalment Reconegudes - Barcelona 

FEDERACIÓ 
D’ASSOCIACIONS 
DE GENT GRAN 
DE CATALUNYA  

Creu de Sant Jordi 

Generalitat de Catalunya 

Pàgina 

1 de 4 

 

ELECCIONS PARLAMENT DE CATALUNYA 2021 

 

Davant les properes eleccions al Parlament Català, la FATEC (Federació 
d’Associacions de Gent Gran de Catalunya) organització que acull al voltant de 500 
casals de Gent Gran amb prop de 450.000 socis, i en nom de tots ells ens permetem 
fer-los arribar tot un recull de propostes perquè mirin d’incloure-les en els seus 
programes electorals, al temps que els hi demandem que es trobin solucions a 
temes que afecten sobretot a les persones grans 

En aquest moment gairebé una cinquena part de la població a Catalunya té més de 
65 anys, on també, s’observa que els de + 80 anys està creixent a un ritme més 
ràpid que qualsevol altre segment d'edat de la població. 

Per fer front a aquest canvi generacional demanem als candidats a aquestes 
eleccions, que es prenguin mesures per protegir els drets de les persones grans i la 
igualtat de gènere en la vellesa que permetin  garantir que tothom sigui valorat i 
facultat per a dur a terme una vida activa i autònoma independentment de l'edat, el 
sexe, la raça o l'origen ètnic, la religió, la discapacitat o orientació sexual.  

Algunes de les propostes que ens agradaria tinguessin en consideració per poder-
les  resoldre en la propera legislatura com son les de: 

1. Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra l’edatisme i 
la discriminació per edat.  

2. Garantir un enfocament de cicle vital a l’àmbit laboral i crear mercats laborals 
inclusius 

3. Assegurar una pensió adequada, i els ingressos de vellesa en la que no hi 
hagi cap mena de discriminació per raó de sexe.  

4. Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat, a través d'un sistema de salut 
centrat en la persona i amb un model d’atenció de llarga durada accessible 
per a totes les persones. 

5. Assegurar una vida sana que promogui el benestar per a totes les edats. 

6. Impulsar l'accés universal a béns i serveis en la societat digital actual sense 
excloure les persones grans 

7. Empoderar a les persones grans per a que puguin participar plenament en la 
vida social i democràtica. Que es faci possible l’envelliment socialment 
productiu, com ja va proclamar la mateixa Comissió Europea a l’any 2012. 

 

Que volem dir amb tot això? 
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1.- Enfortir els drets de les persones grans a través de la lluita contra 
l’edatisme i la discriminació per edat per:  
 

 Assegurar que s’adopti una directiva sobre la igualtat de tracte en l'accés a 
béns i serveis i la plena aplicació de la Llei d'accessibilitat, garantint  els drets 
de les persones amb discapacitat, i implementar la targeta de transport amb 
descomptes en els transports públics a Catalunya.  

 Que es tingui en compte l'aplicació de la Convenció de les Nacions Unides 
sobre l'Eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona i que 
s'apliquin igualment a les dones grans. 

 Donar suport als debats que permetin enfortir la protecció dels drets humans 
de les persones grans,estimulant la seva participació. 

 Emprendre una reforma fiscal en profunditat que permeti garantir el nostre 
Estat del Benestar i millorar el finançament de les Comunitats Autònomes i els 
Ajuntaments per a l’exercici de les seves competències en l’àmbit de les 
polítiques de cohesió social. 

 Centrar en una sola conselleria la coordinació de tots els aspectes que 
afecten a la gent gran, i impulsant la creació d’una Direcció General per la 
Gent Gran. 
 

2.- Garantir un enfocament de cicle vital a l’àmbit laboral i crear mercats 
laborals inclusius per:   
 

 Promoure campanyes de sensibilització sobre la importància de la lluita per 
l'edat en el lloc de treball. Valorar les habilitats i els coneixements de la gent 
gran en el mercat laboral, i reconèixer la necessitat de facilitar una vida laboral 
més prolongada per combatre la discriminació per edat.   
 

 Aprofitar el potencial de les transferències intergeneracionals del 
coneixement, crear llocs de treball que valorin, respectivament, les habilitats 
dels treballadors de més edat i joves, i permetre que ambdós grups d'edat 
creixin professionalment i s'adaptin al canviant mercat laboral 

 
3.- Assegurar una pensió adequada, i els ingressos de vellesa en la que no hi 
hagi cap mena de discriminació per raó de sexe per: 
 

 Adequar l'increment del cost de la vida, els topalls dels complements  per les 
pensions més baixes a Catalunya 

 Adoptar polítiques per protegir els actius de les persones grans i capacitar-los 
per prendre decisions financeres informades. 

 Treballar per què s’ampliï l’accés al Ingrés Mínim Vital per a persones que 
superen el llindar de pobresa severa, i que es troben en una situació 
d’emergència social 

 Assegurar la correcta aplicació de la llei 14/2017 de 20 de juliol de la renda 
garantida de ciutadania amb l’eliminació de les través burocràtiques que 
existeixen per la seva aplicació en la resolució dels expedients 

 
4.- Protegir el dret a viure i envellir amb dignitat, a través d'un sistema de salut 
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centrat en la persona i amb un model d’atenció de llarga durada accessible per 
a totes les persones per: 
 

 Per revertir els efectes de la pandèmia del COVID-19, cal repensar un nou 
model d’atenció de llarga durada que abasti tots els serveis i suports que les 
persones grans necessitem, tant en l’àmbit residencial, com en el domiciliari, 
amb la participació comunitària.  

 Considerar la llar habitual com a element fonamental de l’assistència social i 
sanitària. Les persones que ho vulguin han de poder romandre a casa seva 
llevat que el seu estat de salut/autonomia comporti la seva institucionalització 

 Treballar per a l'adopció d'un Pla d'acció en la lluita contra l'abús i els diferents 
tipus de maltractament d'ancians, com per millorar les condicions de treball 
tant de cuidadors formals, informals en l'atenció domiciliària i residencial. 

 Actualitzar la cartera de serveis socials per assegurar l’accés a les prestacions 
garantides per les persones que les necessiti d’acord amb la situació actual, i 
fer unes polítiques públiques més àgils i més eficients. 

 Elaborar la Llei d’Autonomia Personal a Catalunya, conjuntament amb tots els 
agents implicats, amb dotació pressupostària i recursos per al seu 
desenvolupament 
 
 

5.- Assegurar una vida sana que promogui el benestar per a totes les edats per:  
 

 Promoure la salut física, social i mental a través d’un enfocament de 
perspectiva de curs de vida, amb un programa de salut i una aportació 
pressupostària adequada.  

 Donar suport a la creació de programes sobre envelliment actiu i saludable 
com una iniciativa clau per la millora de la salut i l’increment de l’esperança de 
vida. 

 Prioritzar la lluita contra la soledat no volguda de la vellesa i l'aïllament social 
que afecta aproximadament un terç de les persones més grans 

 Revitalitzar l’estratègia de Medicina Geriàtrica i elevar el perfil del Grup 
d’Experts  Geriàtrics de l’Agència Europea de Medicaments 
 

 
6.- Impulsar l'accés universal a béns i serveis en la societat digital actual sense 
excloure les persones grans per: 
 

 Donar suport a la vida independent a través del desenvolupament de les TIC 
a domicili, l'habitatge intel·ligent i els serveis digitals, tenint en compte la 
bretxa digital dels grans i fent-los participar en la construcció de noves 
aplicacions. 

 Promoure i donar suport al desenvolupament d’entorns amigables amb les 
persones grans, como un mitjà essencial per donar suport a la vida 
independent. 

 Implantar iniciatives per eradicar la bretxa digital, invertint en infraestructures 
per augmentar les capacitats digitals de tots el grups d’edat, respectant el dret 
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de qualsevol ciutadà a utilitzar tecnologies tradicionals, per donar suport al 
dret de les persones grans a participar en igualtat a la societat. 

 Impulsar una campanya de disponibilitat d’ordinadors a centres propers 
(biblioteques, casals, centres de dies, ...), siguin nous o reciclats 

 
 

7.- Empoderar a les persones grans per a que puguin participar plenament en 
la vida social i democràtica per: 
 

 Lluitar contra l’edatisme a l’esfera política i encoratjar a les persones grans a 
participar com candidats i candidates i incorporar-los a les llistes dels seus 
partits.  

 Vetllar perquè hi hagi obligacions explicites per part del Govern en matèria de 
drets humans de prohibir la discriminació per edat en tot els àmbits de la vida.  

 Reconèixer i donar suport a totes las contribucions socials i econòmiques que 
les persones grans aporten a les nostres societats, especialment a les 
generacions més joves. 

 Demanar el reconeixement i el suport al treball d’Entitats com la nostra i dels 
voluntaris grans, a través d’un finançament de fons socials; per dur a terme 
accions i activitats que potencien un envelliment, actiu, saludable i que es faci 
possible l’envelliment socialment productiu, com ja va proclamar la mateixa 
Comissió Europea a l’any 2012. 

 Incloure a les persones grans en el diàleg civil sobre el desenvolupament 
sostenible i la transmissió intergeneracional de coneixements, valors i cultura. 

 Considerar accions específiques per col·lectius determinats: LGTBI, nascudes 
a altres països, ètnies minoritàries, discapacitats o persones amb addiccions 

 
 
En resum, ens agradaria que durant aquesta nova legislatura es tinguessin en 
compte el principis del drets socials del Pilar Europeu relatiu a les persones grans 
com son: 
 
*Educació, formació i aprenentatge permanent *Igualtat de gènere 
*Igualtat d’oportunitats *Suport actiu a l’ocupació 
*Treballs segur i adaptat *Informació sobre condicions d’ocupació i protecció 
*Equilibri vida laboral i personal *Ambient de treball saludable, segur i adaptat 
*Protecció social *Ingressos a la vellesa i pensions 
*Cures de salut *Inclusió de persones discapacitades 
*Cures a llarg termini *Habitatge i assistència per les persones sense llar 
*Accés a serveis essencials *Beneficis per l’atur 

 
 
 
Barcelona, novembre 2020 


