
Més de 750 assistents a la IV Convenció de les Veus de les Persones Grans 

de Barcelona 

 

Estendre la cultura del bon tracte, clau per 

assolir un envelliment amb dignitat 
 

• La segona jornada de la IV Convenció de les veus de les persones grans 

que promou el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona sota el lema 

“Protagonistes de la ciutat” s’ha centrat aquest matí en abordar com 

impulsar el bon tracte a la gent gran, així com en analitzar les oportunitats i 

vulnerabilitats de les noves persones grans que actualment es troben en 

l’etapa transitòria entre la maduresa i la vellesa.  

 

• Durant les dues jornades de treball s’ha constatat que la gent gran 

constitueix un grup social en moviment i en transformació que obliga a 

repensar les polítiques públiques considerant un nou paradigma de 

l’envelliment que estableix la cultura de la cura davant la revolució de la 

longevitat. També s’ha defensat la necessitat d’estendre la cultura del bon 

tracte per aconseguir un envelliment amb dignitat, així com la importància 

de fomentar la participació de la gent gran a la societat. 

 

Barcelona, 4 de febrer de 2015.- El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona, 
l'òrgan consultiu i de participació de l'Ajuntament de Barcelona per a les qüestions 
referents a la gent gran de la ciutat, ha organitzat amb el suport de la Diputació de 
Barcelona la IV edició de la Convenció de les veus de les persones grans centrada en el 
compromís, el benestar, la salut, la igualtat, el bon tracte i la participació a la vida 
quotidiana de les persones grans a la ciutat. La trobada, que ha tingut lloc al llarg de dos 
dies a l’Auditori AXA de Barcelona, ha comptat amb la participació de més de 750 
persones. La segona jornada d’aquesta trobada s’ha celebrat aquest matí i s’ha iniciat 
amb la presentació i projecció del curtmetratge “Bon tracte en tot moment” produït 
per Essa Produccions Aula Audiovisual de l’Espai de Gent Gran de Sant Antoni amb el 
suport del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona.  
 
A continuació ha tingut lloc la taula rodona “Cap a un horitzó sense persones grans 
maltractades” moderada per Jordi Grané, cap de gabinet de la regidoria de Família, 
Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona. El president del 
Comitè de Bioètica de Catalunya, Marc Antoni Broggi, ha reivindicat la importància de 
“distingir que envelliment i malaltia no són sinònims” i ha remarcat que “des de la 
consciència de la diversitat de la gent gran i el respecte per part de la societat” s’evitarà 
el mal tracte.  Per la seva banda, la doctora en Filosofia de la Universitat de Barcelona, 
Begoña Román, ha explicat que el mal tracte cap a les persones grans “té moltes cares 
i que el més preocupant és el que exerceix de forma inconscient l’entorn amb la 
infantilització o la indiferència, situacions que poden generar una humiliació de la 
persona”. Román ha afegit que “la societat que venera la joventut i la productivitat ha 
convertit en vergonyosa la situació de dependència i vellesa”. Davant d’aquesta situació 
la doctora en Filosofia de la Universitat de Barcelona proposa “un canvi de mentalitat 
que entengui l’envelliment com una etapa més a viure amb goig i que és una qüestió de 
justícia intergeneracional i no de compassió”. La taula rodona sobre el bon tracte a les 
persones grans s’ha tancat amb la intervenció de Marie-jo Guisset, presidenta de la 
Fondation Médéric d’Alzheimer de França, que ha presentat iniciatives que intenten 



preservar la identitat de les persones afectades per l’Alzheimer i ha defensat la 
necessitat que aquestes “se sentin escoltades i respectades, facilitant la seva 
participació a la vida familiar i promovent els vincles socials a la ciutat”. 
 
Seguidament, la Comissionada d’Alcaldia de la Gent Gran de Barcelona, M. Assumpció 

Roset, ha fet un balanç del Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016 recordant 
que a Barcelona hi ha 346.969 persones majors de 65 anys, les quals representen un 
21,4% de la població total. Roset ha explicat que aquest pla presenta 4 línies 
estratègiques, 16 objectius generals, 43 objectius específics i 210 accions. La primera 
línea estratègica fa referència a les persones grans com a protagonistes actives de la 
ciutat i entén la participació com “un compromís social i una estratègia per construir un 
món més inclusiu i solidari amb les persones grans que demanen participar i decidir”. La 
segona línea es centra en el benestar i la salut. En aquest sentit, Roset ha subratllat que 
l’atenció social a les persones grans amb necessitats ha esdevingut un dels principals 
eixos d’actuació del govern municipal, i ha destacat que “en el període 2012-2013 els 
serveis d’atenció social s’han incrementat en un 4% i els àpats a domicili un 9,93%, 
mentre que durant el 2014 s’han atès 73.688 persones mitjançant el servei de 
teleassistència”. La Comissionada d’Alcaldia de la Gent Gran de Barcelona també ha 
explicat que el Pla impulsa la lluita contra la solitud de les persones grans, el suport a les 
famílies cuidadores i el foment de l’envelliment actiu iniciat l’any 2012 amb l’Any Europeu 
de l’Envelliment Actiu i de la Solidaritat entre Generacions. Pel que fa a la tercera línea 
estratègica del pla, enfocada al bon tracte i la igualtat, Roset ha destacat “la mesura de 
govern a favor del bon tracte a les persones grans i les actuacions que s’han desplegat 
en aquesta línea”. A més, ha subratllat el foment de l’accés de la gent gran a les noves 
tecnologies de la informació i la comunicació. Finalment, en referència a la quarta línea 
estratègica centrada en la millora de la qualitat de vida de les persones grans en la vida 
quotidiana a la ciutat, Roset ha defensat que el consistori impulsa la mobilitat i 
l’accessibilitat en el transport públic, així com l’impuls donat a la construcció d’habitatges 
amb serveis. 

 
A continuació, la psicòloga social de l’Àrea d’Atenció a les Persones de la Diputació de 
Barcelona Mercè Pérez-Salanova ha presentat la conferència de la presidenta de la 
Fundación Pilares per a l’autonomia personal, Pilar Rodríguez, que ha analitzat les 
noves oportunitats i també vulnerabilitats de les persones grans en la societat actual 
amb especial interès en estudiar el grup de població entre els 50 i els 70 anys, que es 
troba en una etapa transitòria entre la maduresa i la vellesa i que constituirà la gent gran 
del futur. En base a un estudi realitzat per la Fundació Pilares, Rodríguez ha explicat que 
“la majoria de persones en aquesta franja d’edat valoren per sobre de tot l’experiència 
acumulada” i ha defensat la necessitat de reconsiderar propostes per a aquest col·lectiu 
que defensa la seva capacitat de decisió sobre les activitats de formació, d’oci o de 
col·laboració en les que vol participar des del que s’ha definit com una actitud 
d“hedonisme responsable”. 

 
Els assistents a la IV Convenció de les veus de les persones grans han participat al llarg 
de les dues jornades en quatre espais de treball simultani centrats en els quatre eixos 
temàtics inclosos al Pla Municipal per a les Persones Grans 2013-2016: les persones 
grans com a protagonistes actives de la ciutat, el benestar i la salut, el bon tracte i la 
defensa de la igualtat i les persones grans i la vida quotidiana a la ciutat. Les 
conclusions d’aquests espais, que serviran de referent per a l’actuació municipal, han 
estat les protagonistes de l’acte de cloenda de la convenció presidida per la tinenta 
d’Alcalde de Qualitat de Vida, Igualtat i Esports de l’Ajuntament de Barcelona Maite 

Fandos, la presidenta del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona i regidora de 



Família, Infància, Usos del Temps i Discapacitats de l’Ajuntament de Barcelona, Irma 

Rognoni, la Comissionada d’Alcaldia de la Gent Gran de Barcelona M. Assumpció 

Roset i una representació dels membres del Consell Assessor de la Gent Gran de 
Barcelona, i amb la seva vicepresidenta Mary-Luz Eixart. En aquest sentit, en les 
conclusions de la convenció s’ha constatat la necessitat de continuar treballant per 
millorar els serveis socials i de salut, prioritzant la implantació de la metodologia 
centrada en la persona i respectant els seus drets. També es reconeix la voluntat de 
donar valor a la feina de professionals i familiars que dediquen temps a atendre 
persones grans i es constata que la cura no només és competència de les dones i que 
cal treballar per fer efectiu un canvi de rol en què els homes també s’impliquin. La IV 
Convenció de les veus de les persones grans també ha tingut en compte l’impacte de la 
crisi i s’ha reafirmat la determinació de recuperar drets socials perduts. D’altra banda, i 
pel que fa a les persones grans com a protagonistes actives a la ciutat, es reivindica la 
veu de la gent gran en els processos de participació i decisió i es fa èmfasi en la 
importància de potenciar les interaccions intergeneracionals i el voluntariat o d’altres 
formes de participació social. També es vol considerar les persones grans com a 
subjectes participatius, especialment pel que fa als que es troben en situació de 
vulnerabilitat.  
 
En relació a les persones grans i la vida quotidiana a la ciutat, es volen posar en valor 
els punts de vista de les persones grans en les polítiques dirigides a tota la població, així 
com reconèixer els progressos fets en mobilitat i accessibilitat. Finalment es reafirma la 
idea de treballar per construir una ciutat amigable per tothom. 
 
Finalment, pel que fa al bon tracte i la igualtat, els participants a la IV Convenció es 
mostren convençuts de la necessitat de fer un pas més enllà per avançar en la cultura 
del bon tracte garantint la visibilitat de les persones grans amb la seva diversitat. També 
es vol reforçar la lluita contra la doble discriminació que pateixen les persones grans pel 
fet de ser persones grans i també pels prejudicis relacionats amb el gènere, la orientació 
sexual o l’origen. I per fer front a la realitat del mal tracte es mostra la voluntat de 
treballar en la detecció i la resposta a aquestes situacions.   
 
A la IV Convenció de les veus de les persones grans s’ha constatat que la gent gran 
constitueix un grup social en moviment i en transformació que obliga a repensar les 
polítiques públiques i que la crisi ha impactat de forma significativa en aquest sector de 
la població. A més, s’ha fet referència al nou paradigma de l’envelliment, que estableix la 
cultura de la cura davant la revolució de la longevitat, i a la necessitat d’estendre la 
cultura del bon tracte per aconseguir un envelliment amb dignitat. També s’ha defensat 
la participació de la gent gran com un dret, amb un èmfasi especial en les persones més 
vulnerables. 
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