CAGG informes 2016-2019.qxp_Maquetación 1 26/2/19 11:09 Página 1

Consell Assessor
de la Gent Gran
Informes i declaracions
2016-2019

CAGG informes 2016-2019.qxp_Maquetación 1 26/2/19 11:09 Página 2

Índex
Presentació . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Declaració del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
sobre els drets de les persones que es troben en busca de refugi . . . . . . . . . . . .4
Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran amb motiu
del Dia Internacional de les Persones Grans 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Declaració del Consell Assessor de la Gent Gran sobre el sistema de pensions . . .8
Posicionament del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
sobre les situacions negatives que afecten les persones grans residents
en centres residencials . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
Contingut de la intervenció del Consell Assessor de la Gent Gran en la
compareixença al Parlament . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
Posicionament del Consell Assessor de la Gent Gran sobre l’amigabilitat
de la ciutat amb les persones grans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14
Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran amb motiu
del Dia Internacional de les Persones Grans 2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Manifest del Consell Assessor de la Gent Gran sobre l’actualització
de l’indicador de renda de suficiència de Catalunya (IRSC) . . . . . . . . . . . . . . . .17
Proposició del Consell Assessor de la Gent Gran en relació amb l’Estratègia
sobre Canvi Demogràfic i Envelliment: una ciutat per a tots els cicles
de vida 2018-2030 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Consell Assessor de la Gent Gran
Àrea de Drets Socials
Ajuntament de Barcelona
València, 344, 5è
cagg@bcn.cat
www.bcn.cat/consellgentgran
Febrer de 2019

CAGG informes 2016-2019.qxp_Maquetación 1 26/2/19 11:09 Página 3

Presentació
Al llarg dels darrers quatre anys, el Consell Assessor de la Gent Gran (CAGG), que
no podia quedar al marge de les preocupacions centrals de la ciutadania, ha elaborat
i aprovat diferents documents propositius respecte a temes d’actualitat que han marcat aquest període.
En aquest sentit, el Consell s’ha posicionat davant problemàtiques i reptes que afecten les persones grans i la societat en general, com ara les persones en cerca de refugi, l’indicador de renda de suficiència, l’amigabilitat de la ciutat, les pensions o la
situació a les residències.
Respecte a aquestes dues últimes qüestions, la tasca del Consell ha tingut una especial significació. Una representació del Consell va comparèixer al Parlament arran del
posicionament sobre les situacions als centres residencials. I es va aconseguir un
compromís del Plenari Municipal amb el contingut de la declaració sobre el sistema
de pensions, que va aprovar i traslladar al Parlament de Catalunya i al Congrés dels
Diputats.
Aquests documents, que han estat debatuts i acordats pel Consell, volen contribuir a
sensibilitzar, conscienciar i activar la ciutadania, i alhora instar les diferents institucions, entitats i mitjans de comunicació a prendre mesures i accions per donar resposta a les propostes plantejades en cadascun dels documents.
Complint amb aquestes finalitats, el Consell Assessor de la Gent Gran ha aprovat els
documents que es reprodueixen en aquest recull.
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Declaració del Consell Assessor de la
Gent Gran de Barcelona sobre els drets
de les persones que es troben en busca
de refugi
El Plenari del Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona del passat 13 d’abril de
2016 va expressar el seu suport al manifest presentat pel Consell de Gent Gran del
districte de Sants-Montjuïc sobre la situació de les persones refugiades a Europa i va
proposar l’elaboració d’una declaració institucional del propi Consell en favor dels
drets de les persones que es troben en busca de refugi.
Amb aquesta declaració, el Consell Assessor de la Gent Gran vol refermar el seu compromís amb la defensa d’una societat més justa i solidària, que faci front als importants desafiaments que estan tenint lloc a Europa amb l’anomenada crisi dels refugiats.
Per això exposem:
Atès que des de fa mesos assistim amb tristesa, sorpresa i indignació als esdeveniments que succeeixen a Europa i a les seves fronteres.
Atès que hi ha milers de persones ofegades a les costes del Mediterrani, milers de
nens i nenes desapareguts i desenes de milers de persones que s’apinyen als diferents camps de refugiats, com els ubicats en estats membres de la Unió Europea i
Turquia.
Atès que es manifesta una incapacitat de la Unió Europea per garantir els drets dels
refugiats que el dret internacional reclama obligatòriament als estats: protecció i acollida a les persones perseguides per les seves idees i també a les que són expulsades
de la seva llar per la guerra.
Atès, també, la manifesta manca de voluntat del govern espanyol de complir de forma
immediata el seu compromís d’acollida de 16.000 persones refugiades, mentre obstrueix la voluntat clarament expressada pel propi Ajuntament de Barcelona i molts
altres municipis de complir, sense més espera, amb el seu deure d’acollida, assistència i allotjament.
Atès que ens genera perplexitat el clima de descrèdit, discriminació i persecució que
molts governs europeus han generat vers les persones que només reclamen el seu
dret a la protecció, ja que surten d’una situació on cap d’elles ha deixat la seva llar
voluntàriament, sinó per escapar de l’horror d’una guerra, posant massa sovint en
perill la seva vida.
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Atès que en la nostra història recent, com a conseqüència d’una guerra, milers de
ciutadans i ciutadanes del nostre país van haver de fugir cap a la frontera francesa,
fugida en el trajecte de la qual moltes persones van perdre la vida i moltes altres van
patir l’internament en camps de refugiats com els que ara veiem en els països fronterers i no volem que això es continuï repetint.
Atès que volem continuar sent una ciutat d’acollida, a la qual ja han arribat en altres
ocasions desenes de veïns i veïnes que hi han arrelat després d’haver de fugir, perseguits, dels seus països d’origen.
Atès que el nostre deure com a persones de bé, el nostre deure cívic i també la nostra
memòria ens obliguen a contribuir que els drets de les persones prevalguin per sobre
dels interessos i de la por a la diferència.
Davant d’aquesta situació, el Consell Assessor de la Gent Gran vol fer palesa la seva
preocupació pel tracte que estan rebent les persones que busquen refugi a Europa,
i amb aquesta declaració acorda:
1. Sumar-se a la crida que diversos sectors de la ciutadania han fet en favor dels drets
de les persones refugiades, en concret la demanda que s’obrin vies segures per a
les persones que cerquen refugi a Europa.
2. Demandar als governs que garanteixin un camí segur, sense màfies, sense espoli
econòmic i sense morts.
3. Exigir que el govern de l’Estat espanyol permeti a l’Ajuntament de Barcelona fer
efectiva, i de forma immediata, l’acollida del nombre de persones en busca de
refugi que la ciutat determini.
4. Donar suport a posicionaments com el de l’Acord Ciutadà per una Barcelona
Inclusiva sobre la població en busca de refugi i a les iniciatives ciutadanes que vulguin fer efectiva la solidaritat material i humana en favor de l’acollida.
5. Escoltar la veu de la majoria de la ciutadania i de les ciutats reclamant més justícia
i més inversions socials, expressada ja sigui directament pels seus governs locals
com de manera específica per les diferents entitats.

Barcelona, 28 de juny de 2016
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Manifest del Consell Assessor de la Gent
Gran amb motiu del Dia Internacional
de les Persones Grans 2016
Mitjançat aquest manifest, el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona se suma
a la crida realitzada per les Nacions Unides amb motiu de la celebració de l’1 d’octubre com a Dia Internacional de les Persones Grans, per abordar les situacions de
discriminació per raó d’edat que massa sovint pateixen les persones grans.
Sabem que aquestes discriminacions, i els prejudicis i estereotips que se’n deriven,
són una realitat més estesa del que a priori creiem, i que tenen un efecte advers en
la qualitat de vida de les persones grans, en especial de les d’edat més avançada.
Sovint es produeixen de manera inconscient com a conseqüència d’una concepció
negativa del procés d’envelliment, i la seva invisibilitat condueix a situacions de marginació de les persones grans que tenen un impacte negatiu en la seva salut i el seu
benestar i dificulten la seva participació i contribució al desenvolupament social.
Se’ns transmet una imatge social de la vellesa que no es correspon amb la realitat,
però que es fa patent en les actituds dels individus, en les pràctiques institucionals i
en els mitjans de comunicació. Les persones grans som un grup social ampli, divers,
plural i en contínua transformació, un important actiu de la societat que contribueix
al benestar de les famílies —com ha quedat palès per l’impacte de la crisi—, però
també al del conjunt de la societat com a persones voluntàries en una gran diversitat
de projectes i d’entitats socials, polítiques i culturals.
En la lluita contra les discriminacions i els estereotips és imprescindible treballar per
la igualtat en el tracte. Aquesta qüestió implica abordar-ho tenint en compte la doble
discriminació que sovint pateixen les persones pel fet de ser grans i pels prejudicis
derivats d’aspectes com l’orientació sexual, la situació de dependència, la procedència o el gènere.
Amb aquest manifest fem una crida a les institucions, als mitjans de comunicació i a
la societat civil per tal d’articular mecanismes que permetin avançar, des de la solidaritat entre generacions, en la construcció d’una societat en què envellir de manera
digna sigui reconegut socialment com a dret.
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Per tot això, des del Consell Assessor de la Gent Gran proposem:
Que es despleguin actuacions per afavorir l’apoderament de les persones grans, mitjançant les eines i els recursos necessaris perquè coneguin els seus drets i puguin fer
front a possibles situacions de discriminació.
Que s’impulsi una estratègia de sensibilització ciutadana per afavorir una imatge
social més positiva i real del procés d’envelliment que contribueixi a lluitar contra els
estereotips i les situacions de discriminació per raó d’edat.
Que s’aconsegueixi que els mitjans de comunicació, en especial els que es financen
amb fons públics, reflecteixin una imatge de les persones grans més en consonància
amb la realitat.
Que es treballi per donar més visibilitat a les persones grans en situació de dependència i millorar, així, les seves oportunitats d’envellir en millors condicions i fer respectar la seva autonomia de decisió.

Barcelona, 1 d’octubre de 2016
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Declaració del Consell Assessor de la
Gent Gran sobre el sistema de pensions
El Consell Assessor de la Gent Gran en les declaracions “La situació econòmica i el
risc d’exclusió social de les persones grans” i “L’impacte de la crisi en les condicions de vida de les persones grans”, aprovades el 2011 i el 2013 respectivament,
recorda que el sistema públic de pensions no és un regal; és fruit del treball de tota
la societat, de la lluita dels treballadors i les seves organitzacions sindicals, és un dels
pilars de l’estat del benestar espanyol i, malgrat les seves mancances, és un dels
millors d’Europa.
És per això que, com en les anteriors ocasions, exposem que la nostra preocupació
fonamental és la societat que deixarem als nostres fills, filles, néts i nétes, i per això
no podem permetre que es debiliti el nostre principal sistema de protecció social, el
Sistema de Seguretat Social.
Des del grup de treball de Benestar i Salut del Consell Assessor de la Gent Gran
volem que aquest Plenari insti el govern de la ciutat i els diferents grups polítics
a la presentació d’una declaració que tingui en compte els següents punts:
1r. Instar el Govern de l’Estat perquè s’efectuïn les reunions urgents necessàries del
Pacte de Toledo i els agents socials per estudiar el mecanisme a aplicar perquè
de forma permanent es garanteixi la suficiència financera del Sistema de
Seguretat Social.
2n. Que s’abordin els mecanismes necessaris per superar l’efecte negatiu en els pensionistes actuals i futurs que té i tindrà l’aplicació de la Llei 23/2013, de 23 de
desembre, reguladora del Factor de Sostenibilitat i de l’Índex de Revalorització del
Sistema de Pensions de la Seguretat Social.
3r. Proposem la plena aplicació de la Llei 27/2011, d’1 d’agost, sobre actualització,
adequació i modernització del Sistema de Seguretat Social, incloent-hi la
Disposició addicional t30 referent a la pensió de viduïtat, última reforma pactada
amb els agents socials.
4t. Proposem la plena aplicació de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la
igualtat efectiva de dones i homes per garantir la igualtat salarial que comportarà
la igualtat d’ingressos en pensions.
5è. Demanem la creació d’un nou marc de relacions pactat amb els agents socials
que superi les conseqüències de les dues últimes reformes laborals.
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6è. Així mateix, demanem un increment gradual del salari mínim interprofessional per
tal que en el termini d’una legislatura sigui equiparable al 60% del salari mitjà, tal
com recomana la Carta Social Europea (1996).
7è. Que les polítiques actives d’ocupació consistents en deduccions en les cotitzacions siguin finançades des de la fiscalitat general.
8è. Que el conjunt de les pensions mínimes s’incrementin per sobre de l’IPC, per tal
que les seves quanties siguin superiors al límit de pobresa. És especialment
urgent l’increment de les quanties de les pensions no contributives, actualment
amb valors al llindar de la pobresa severa.
9è. La recuperació del poder adquisitiu perdut pel conjunt de les pensions des de
l’any 2011.
10è. La recuperació del nivell existent el 2011 del Fons de Reserva per poder afrontar
la pressió que el sistema de pensions tindrà amb motiu de la incorporació de la
generació del baby boom (els nascuts entre 1958 i 1978).
11è. Cap reforma del Sistema de Seguretat Social sense previ acord del Pacte de
Toledo i els agents socials.

Declaració aprovada pel Plenari del Consell Assessor de la Gent Gran
el 12 de gener de 2017

El contingut d’aquest document va ser presentat com a proposició/declaració
amb contingut de declaració institucional al Plenari del Consell Municipal de
l’Ajuntament de Barcelona, que el va aprovar en la sessió del 24 de febrer de
2017 i el va traslladar al Parlament de Catalunya i al Congrés dels Diputats.

Informes i declaracions 2016-2019

9

CAGG informes 2016-2019.qxp_Maquetación 1 26/2/19 11:09 Página 10

Posicionament del Consell Assessor de
la Gent Gran de Barcelona sobre les
situacions negatives que afecten les
persones grans residents en centres
residencials
La Declaració Internacional dels Drets Humans i les legislacions europea, espanyola
i catalana reconeixen els drets de les persones, i reforcen la garantia d’aquests drets
en el cas de les persones que precisen atenció i serveis de cura de forma continuada.
El mateix Ajuntament de Barcelona va impulsar el Document obert de drets i llibertats
de les persones grans amb dependència, elaborat per aquest Consell Assessor de la
Gent Gran.
L’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006 diu que “les persones grans tenen dret
a viure amb dignitat, lliures d’explotació i de maltractaments, sense que puguin ésser
discriminades a causa de l’edat”. I, a la vegada, que “els poders públics han de
garantir la protecció de les persones grans perquè puguin portar una vida digna i
independent i participar en la vida social i cultural. També han de procurar la plena
integració de les persones grans en la societat per mitjà de polítiques públiques basades en el principi de solidaritat intergeneracional.”
Les persones grans que precisen atenció i serveis de forma continuada, siguin o no
persones amb dependència, són ciutadanes de Barcelona i els protegeix el principi
d’igualtat i de no-discriminació, així com el del ple exercici dels seus drets econòmics,
socials i culturals com a garantia del respecte cap a elles i la seva dignitat com a persones.
El fet de conviure en un equipament residencial per a persones grans, sigui quin sigui
el nivell d’independència personal que cada persona tingui, no pot afectar cap dret
ni garantia legal de cap persona resident.
Hem tingut coneixement de diferents situacions negatives que afecten el benestar de
les persones grans residents en centres residencials públics i/o concertats de
Barcelona. És per aquest motiu que des del Consell Assessor de la Gent Gran, com
a òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament de Barcelona, reclamem:
1. Garantir que en els equipaments residencials es compleixin les obligacions dels
gestors de residències públiques i/o concertades establertes en el contracte d’adjudicació de la gestió del centre.
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2. Que la Generalitat de Catalunya garanteixi un punt presencial d’atenció a les persones grans usuàries de residències i llurs famílies, on es doni atenció personalitzada per tal de recollir les queixes, propostes de millora i suggeriments d’aquestes
persones.
3. Garantir la transparència en la gestió de les llistes d’espera.
4. Que es contempli Barcelona i l’àrea metropolitana de Barcelona com a zona d’influència única i diferenciada per a l’assignació de places residencials a les persones grans que tenen el seu domicili familiar habitual a Barcelona, garantint així el
dret a romandre al territori de pertinença de les persones grans que hagin d’ingressar en un equipament residencial.
5. Que es desenvolupi i s’apliqui el model ACP (atenció centrada en la persona) en
totes les residències públiques i concertades de la ciutat.
6. Fer efectius els consells de participació de centres establerts a la llei, que garanteixin la participació de les persones residents i dels seus familiars, i que aquests
òrgans incorporin la presència de personal referent de l’Administració.
7. Afavorir la participació dels residents en espais de participació fora de la residència, com ara els consells de gent gran de districte.
8. Garantir que els centres residencials facin entrega a les persones residents i als
seus familiars del document de drets i deures dels residents del centre, o d’algun
document que els contingui. Que calgui un document firmat que confirmi la recepció d’aquest document. Així mateix, que tots els centres garanteixin un sistema fiable de recollida de queixes i reclamacions i un registre de respostes.
9. Garantir unes condicions laborals dignes als i les treballadores dels centres.
Garantir la formació permanent i de reciclatge dels/de les professionals d’atenció
dins del seu horari laboral, i la cobertura de forma efectiva dels seus llocs de treball
per altres professionals, amb la qualificació requerida, durant les seves absències
per baixa mèdica, permisos o vacances. Evitar l’excessiu nivell de rotació de personal amb mesures de promoció de la permanència dels/de les professionals.
10. Que es garanteixi a les persones residents que no puguin anar a fer les seves visites habituals al seu CAP de referència, que els serveis sanitaris del CAP de referència es fan als centres residencials, per tal d’evitar el desplaçament d’aquestes
persones o bé que aquesta assistència la facin professionals privats i amb cost
per als residents.

Barcelona, 13 de juny de 2017
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Arran d’aquest document, el Consell Assessor de la Gent Gran va comparèixer
davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies del Parlament de
Catalunya, el 14 de novembre de 2018, per informar sobre la situació de les
residències per a persones grans de Barcelona.

Contingut de la intervenció del Consell Assessor de la Gent Gran
en la compareixença al Parlament
Des del Consell Assessor de la Gent Gran, òrgan consultiu i de participació de l’Ajuntament
de Barcelona per a les qüestions referents a les persones grans, volem expressar davant d’aquesta Comissió la nostra preocupació per les situacions de vulnerabilitat que pateixen moltes
persones grans com a conseqüència d’unes polítiques socials que massa sovint no estan a
l’alçada del que demanda la societat i, el que és pitjor, no sempre compleixen amb allò que
preveu la llei.
Una d’aquestes preocupacions és la situació en què es troben les residències per a la gent
gran de la nostra ciutat, una situació preocupant que ens va portar a aprovar, en el Plenari
del Consell del passat 13 de juny de 2017, una declaració institucional sobre aquesta qüestió
i que va motivar la sol·licitud d’aquesta compareixença. Ha passat més d’un any des de l’aprovació d’aquesta declaració i malauradament el contingut del posicionament que avui els
lliurem continua sent de rigorosa actualitat.
Per aquest motiu, i atenent allò que recull l’Estatut d’Autonomia de Catalunya de 2006, en
què s’assenyala que “els poders públics han de garantir la protecció de les persones grans
perquè puguin portar una vida digna i independent i participar en la vida social i cultural”,
volem exposar davant la Comissió de Treball, Afers Socials i Famílies les següents consideracions i propostes recollides en la pròpia declaració i en l’informe sobre la situació de l’atenció
residencial a persones grans presentat per l’Ajuntament de Barcelona el passat mes de juliol:
1. Necessitat de reduir el dèficit de places residencials públiques que pateix la ciutat de
Barcelona fins, com a mínim, equiparar-lo amb la ràtio de Catalunya, que és de quasi tres
vegades més.
2. Impulsar urgentment un pla de xoc per reduir les llistes d’espera de places residencials i
resoldre les greus situacions d’urgència que afecten la ciutat de Barcelona.
3. Disposar d’un sistema d’informació periòdic, transparent i àgil sobre les places disponibles
i el nombre de sol·licituds en llista d’espera.
4. Auditar la qualitat i eficiència del servei que es presta a les residències de titularitat pública
de Barcelona ciutat.
5. Actualitzar la cartera de Serveis Socials, congelada des de l’any 2010, en especial les ràtios
pel que fa a cobertura de personal i a les seves condicions professionals i laborals.
6. Garantir que en els equipaments residencials es compleixin les obligacions contractuals i
que els recursos destinats siguin suficients, tant econòmicament com socialment i professionalment, per a l’acompliment de les seves funcions.
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7. Facilitar atenció personalitzada als residents i als seus familiars amb un punt d’atenció presencial i garantir mecanismes d’anonimat per assegurar que les persones ateses no rebran
cap mena de repercussió negativa per les seves queixes o dels seus familiars.
8. Que es contempli la proximitat geogràfica respecte al domicili familiar en l’assignació de
places residencials a les persones grans, garantint així el dret a romandre al territori de pertinença de les persones grans que hagin d’ingressar en un equipament residencial.
9. Que es desenvolupi i s’apliqui el model ACP (atenció centrada en la persona) en totes les
residències públiques i concertades.
10. Que els consells de participació dels centres garanteixin la participació de les persones
residents i dels seus familiars i comptin amb la presència de personal referent de
l’Administració i també la presència d’entitats socials del territori.
També cal afavorir la participació dels residents en espais de participació fora de la residència, com ara les consells de gent gran de districte i altres espais de participació tant
d’àmbit de barri i de districte com de ciutat.
11. Que calgui un document signat que garanteixi que els centres residencials informen i fan
entrega a les persones residents i als seus familiars del document de drets i deures dels
residents del centre. Així mateix, que tots els centres garanteixin un sistema fiable de
recollida de queixes i reclamacions i un registre de respostes.
12. La qualitat de l’atenció de les persones residents és indestriable d’unes condicions laborals amb salaris dignes que evitin la precarietat laboral i garanteixin la formació permanent i el reciclatge dels i les professionals en horari laboral, i la cobertura de forma efectiva dels seus llocs de treball per d’altres professionals, amb la qualificació requerida,
durant les seves absències per baixa mèdica, permisos o vacances. I evitar l’excessiu
nivell de rotació de personal amb mesures de promoció de la permanència dels/de les
professionals.
13. L’assistència sanitària de les persones residents s’ha de prestar en el sistema sanitari
públic.
A Barcelona ciutat hi ha més de 24.000 persones, majoritàriament dones, amb grau de
dependència reconegut que no estan en centres residencials però hi tindrien dret. Per aquest
motiu és imprescindible que el desplegament de la Llei per a la promoció de l’autonomia personal i l’atenció a les persones amb dependència superi les retallades vinculades a la crisi
que han originat que actualment s’hagi igualat en nombre de beneficiaris de l’any 2012, però
que encara estiguem per sota pel que fa al total de prestacions.
Finalment i amb relació amb el manifest aprovat recentment pel Consell Assessor de la Gent
Gran de Barcelona sobre la necessitat d’actualització de l’indicador de renda de suficiència de
Catalunya (IRSC), per la importància que té en l’accés i aplicació de les polítiques socials, considerem que és urgent i necessària la recuperació gradual del valor perdut des de la seva creació el 2006 i el compliment de l’apartat 3 de la disposició addicional 32 dels Pressupostos
Generals de la Generalitat de Catalunya per al 2017, que preveia un increment del IRSC igual
al de l’IPREM. Els pressupostos de l’Estat espanyol van incrementar-ho en un 1%.
Moltes gràcies.
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Posicionament del Consell Assessor de
la Gent Gran sobre l’amigabilitat de la
ciutat amb les persones grans
Emmarcament de les propostes
Des del Consell Assessor de la Gent Gran valorem molt positivament el conjunt d’actuacions recollides en el Pla de millora de l’amigabilitat de la ciutat, però considerem
que hi ha un seguit de propostes sorgides dels diferents processos participatius que
s’han dut a terme que no estan recollides en el document inicial del pla i entenem
que cal treballar per articular respostes a les propostes que han formulat les pròpies
persones grans i que el Consell fa seves en aquest document, amb el compromís de
treballar perquè s’incorporin al pla.
Així mateix, considerem que hi ha aspectes tant significatius com els que presentem
a continuació que cal tenir presents com a orientacions de caràcter general a l’hora
de desplegar el Pla de millora:
• Assegurar els recursos materials i econòmics suficients i necessaris per a la provisió
dels serveis essencials i la protecció dels drets socials.
• Garantir que el conjunt d’actuacions donin resposta a les necessitats assistencials
de les persones grans al llarg de la vida.
• Basar la provisió de serveis en criteris socials i en els principis d’economia social,
garantint el coneixement del sector de qui dona el servei, així com els drets laborals
dels i les treballadores i unes condicions laborals justes. En aquest sentit, valorar la
remunicipalització dels serveis que es presten a través de gestió privada, com a via
per garantir la provisió pública dels serveis essencials i la recuperació dels drets
socials perduts.
• Impulsar, al voltant dels projectes Vincles i Radars, un marc d’intervenció integral i
coordinat per fer front a les diferents situacions d’aïllament i soledat no volguda en
què es troben algunes persones grans.
• Treballar perquè la informació dels diferents recursos i serveis existents a la ciutat
arribi, en formats diversos, a les persones grans.
• Disposar d’informació actualitzada de les condicions dels habitatges de les persones
grans, en especial els de les persones d’edat més avançada i en règim de lloguer.
Cal, així mateix, que aquest pla cerqui el compromís compartit amb els agents socials
i cívics de la ciutat, i per tant des del CAGG i les entitats que en formen part també
hi volem contribuir.

Permanent del Consell Assessor de la Gent Gran – 30 de gener de 2018
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Manifest del Consell Assessor de la Gent
Gran amb motiu del Dia Internacional
de les Persones Grans 2017
Presentació
El passat 1 d’octubre, coincidint amb la celebració del Dia Internacional de les
Persones Grans, a Catalunya es van produir uns fets davant dels quals les persones
grans no podem restar indiferents. Des del Consell Assessor de la Gent Gran de
Barcelona expressem el nostre rebuig a les situacions de violència que es van produir
i de les quals van ser víctimes moltes persones grans.
Les persones grans som ciutadanes de ple dret i com a tals participem i ens impliquem en els esdeveniments de la nostra societat. Per aquest motiu denunciem l’ús
desmesurat de la violència en la intervenció policial durant els esdeveniments que
van tenir lloc l’1 d’octubre.
Manifest
Mitjançat aquest manifest, el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona se suma
a la crida realitzada per les Nacions Unides, amb motiu de la celebració de l’1 d’octubre com a Dia Internacional de les Persones Grans, que té per lema “Acostar-se al
futur: aprofitar els talents, contribucions i participació de les persones grans en la
societat”.
Les persones grans som un grup cada vegada més nombrós, plural i divers que compartim la memòria de la història quotidiana de la ciutat.
Volem destacar la important contribució de les persones grans al benestar de les nostres famílies, donant suport en les tasques de cura a la infància i a les persones en
situació de dependència o malaltia. Amb el suport econòmic hem contribuït també a
pal·liar els efectes de la crisi en la vida quotidiana de les nostres famílies.
Les persones grans treballem des de les entitats, associacions i moviments socials
pels drets i les necessitats de les persones grans i també pels dels nostres conciutadans implicant-nos en els nostres barris.
Des del Consell Assessor de la Gent Gran, com a òrgan consultiu i de representació
de les persones grans de la ciutat de Barcelona, fem visibles les contribucions socials,
les capacitats i els talents de les persones grans i fem propostes per millorar les condicions de vida del conjunt de la ciutadania.
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Amb aquest manifest expressem el nostre compromís i fem una crida a les institucions, als mitjans de comunicació i a la societat civil, per tal de fer de Barcelona una
ciutat que encara el futur de la mà de les persones grans, aprofitant i valorant el seu
coneixement i experiència, apostant per la participació plena i efectiva de les persones grans.
Per tot això, des del Consell Assessor de la Gent Gran demanem:
• Reconèixer socialment la contribució de les persones grans al llarg de la vida, ja que
els drets i el benestar d’avui són el resultat de la lluita i la implicació social del passat.
• Garantir l’exercici dels drets socials per part de tota la ciutadania.
• Afavorir un paper més actiu de les persones grans en els espais de decisió, disseny
i implementació en les polítiques públiques.
• Fer visible l’important actiu social que som les persones grans com a voluntàries en
entitats socials, culturals i en projectes comunitaris.
• Posar en valor l’experiència i els coneixements assolits al llarg de la vida i afavorir
noves oportunitats de formació.
• Treballar activament per implicar les noves generacions de persones grans en els
espais de participació.
• Apostar decididament per unes relacions entre generacions que generin solidaritat,
coneixement i comprensió mútues, actuacions compartides i nous aprenentatges
compartits.
• Assegurar la participació plena i efectiva en la vellesa, d’acord amb els drets i les
preferències de les persones grans, amb especial cura per les dificultats que es troben les persones grans que necessiten atencions continuades.

Barcelona, 1 d’octubre de 2017
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Manifest del Consell Assessor de la Gent
Gran sobre l’actualització de l’indicador
de renda de suficiència de Catalunya
(IRSC)
La Comissió Permanent va plantejar la necessitat d’estructurar la nostra reiterada
demanda d’actualització de l’IPREM amb l’IPC d’Espanya, actualització de l’IRSC
amb l’IPC de Catalunya i que es garanteixi l’ús de l’IRSC en totes les prestacions
municipals.
L'indicador públic de renda d'efectes múltiples (IPREM) es va crear l’any 2004, i és
l’indicador de referència econòmica que s’utilitza per accedir i ser beneficiari de les
prestacions públiques. El valor de l’IPREM es fixa anualment en la Llei de pressupostos generals de l’Estat. A Catalunya, l’any 2005 es va crear, per acord entre el govern,
els sindicats i la patronal, l’indicador de renda de suficiència (IRSC) per compensar
el diferencial del cost de la vida entre Catalunya i Espanya. L’IRSC va entrar en funcionament amb la Llei 13/2006 de prestacions socials de caràcter econòmic.
Prestacions vinculades:
• Complement de la pensió no contributiva
• Ajuts a cònjuges supervivents (complements de viduïtat)
• Manteniment de les despeses de la llar (ajut que substitueix i modifica l’anterior,
destinat a garantir l’ús de l’habitatge habitual després de la mort del cònjuge i familiar amb qui compartien despeses)
• Manteniment de les necessitats bàsiques (complementa rendes, no pensions)
• Prestacions per a joves tutelats i ex-tutelats i per a l’acolliment d’infants
L’IRSC també és l’indicador d’accés i quantia de les prestacions que es regulen a la
Llei de prestacions socials de caràcter econòmic. És, entre d’altres, un indicador d’accés a programes d’habitatge de la Generalitat, ajuts i beques per a formació de persones aturades, ajuts i beques municipals, per a l’aplicació del sistema per a l’autonomia i atenció a la dependència, etc.
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L’IPREM i l’IRSC es van congelar l’any 2010. La no actualització d’aquests indicadors
incideix directament sobre les persones amb rendes més baixes: les persones que
tenen prestacions que impliquen copagament han de “pagar més” del que els correspondria si els indicadors estiguessin actualitzats. Per tant, l’increment d’aquest
indicador augmenta el nombre de persones amb dret a prestacions i ajuts.
Malgrat que l’IRSC s’anomena “renda de suficiència”, l’IRSC de l’any 2017 és de
569,12 euros mensuals i 7.967,73 euros anuals1, per sota del llindar de pobresa
de Catalunya de 2016, establert en 10.054,4 euros anuals2.
Per tot això, des del Consell Assessor de la Gent Gran instem a:
1. Exigir el compliment de l’apartat 3 de la disposició addicional 32 dels Pressupostos
Generals de la Generalitat de Catalunya de l’any 2017 que preveu un increment de
l’IRSC igual al que tingui l’IPREM. Els pressupostos de l’Estat espanyol recullen un
increment de l’IPREM de l’1%.
2. Reclamar que de manera gradual l’IRSC recuperi el valor perdut respecte a l’IPC
des de la seva creació al 2006, tal i com ja es va reclamar en els VI i VII Congressos
nacionals de la Gent Gran (2010-2014). Actualment acumula un diferencial de
1.168,46 euros.
3. Reclamar que l’IRSC i l’IPREM estiguin per sobre del llindar de pobresa de
Catalunya i d’Espanya respectivament.

1 Segons la Generalitat de Catalunya
http://sac.gencat.cat/sacgencat/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=13844
2 Segons Idescat https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=415
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Proposició del Consell Assessor de la
Gent Gran en relació amb l’Estratègia
sobre Canvi Demogràfic i Envelliment:
una ciutat per a tots els cicles de vida
2018-2030
Mitjançant aquesta proposició, el Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona vol
expressar el seu compromís amb l’enfocament, els principis, els valors i el contingut
recollit en l’Estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment presentada recentment en
un acte públic en què va participar aquest Consell.
Avui ningú dubta que ens trobem en plena transformació demogràfica, avancem cap
a un model de ciutat que ja està experimentant grans canvis. L’Estratègia 2018-2030
afronta el canvi demogràfic defensant el dret a la ciutat per a totes les edats, valorant
l’aportació i participació social en tots els cicles vitals i parant una especial atenció als
col·lectius més vulnerables.
És important assenyalar que aquesta estratègia sobre canvi demogràfic i envelliment
respon a moltes de les propostes que han estat formulades pel propi Consell i per les
persones grans al llarg de les darreres edicions de la Convenció, en les quals ens reafirmàvem en la necessitat de construir una ciutat per a totes les edats i per a tots els cicles
de vida. L’Estratègia suposa una oportunitat per superar els reptes que la ciutat té, no
només sobre l’envelliment, també sobre les oportunitats d’emancipació del jovent.
Com sabeu, el proper 26 de maig tindrà lloc una nova convocatòria d’eleccions municipals, i tenim un sentiment compartit per tot el Consell: “cal continuar treballant en els
objectius establerts, per tal que a la propera legislatura no quedi relegada la feina feta i
es torni a treballar partint de zero”. Seria una frustració per a totes les persones grans.
Per aquest motiu presentem una proposició adreçada a tots els grups municipals,
instant-los a comprometre’s a donar continuïtat al marc programàtic recollit en
l’Estratègia sobre Canvi Demogràfic i Envelliment: una ciutat per a tots els cicles
de vida 2018-2030.
No serà una tasca senzilla, caldrà anar concretant-ne i ampliant-ne el contingut, però
és un camí que ens fixa un horitzó de llarg recorregut i cal garantir que no s’aturi o
es vegi alterat pels esdeveniments i canvis polítics.

Proposició aprovada pel Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona
en la sessió plenària celebrada el 22 de gener de 2019.
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