MANIFEST DEL CONSELL MUNICIPAL DE LA GENT GRAN DE
MATARÓ AMB MOTIU DEL DIA INTERNACIONAL DE LA
GENT GRAN.
Reunits en el Consell Municipal de la Gent Gran de Mataró, el dia 18 de
setembre de 2009, i amb motiu del Dia Internacional de la gent gran els
participants del consell com a representants de la gent gran de la ciutat,
MANIFESTEM:
• Les persones grans volem ser considerades un dels components clau
de la ciutadania del país, amb el reconeixement, la dignitat i amb
l’atenció específica que ens mereixem.
• Reclamem més i millors canals d’expressió, i maneres més dignes i
específiques de ser presents de manera natural i no esbiaixada en el
dia a dia dels mitjans de comunicació i també en els espais de
publicitat. Exigim l’ús d’un codi ètic i un vocabulari adequat en el
tractament que rebem en aquests mitjans.
• Tenim el dret i el deure de ser presents en les dinàmiques socials i
polítiques del nostre país. Les persones grans disposem de tot el
temps, tenim experiència, coneixements i ganes de treballar per a la
societat, com demostrem contínuament, i exigim una vegada més una
presència activa en la política, en les llistes electorals i en la societat
civil.
• Volem avançar creant més espais d’informació i formació adreçats a
la gent gran innovant amb temàtiques actuals com l’educació cívica,
la transmissió d’aprenentatges i hàbits a les noves generacions.
• S’ha de poder fomentar més activitats intergeneracionals per millorar
la comunicació i la convivència i aplicar en l’àmbit de l’escola i la
formació les mesures necessàries per educar en el respecte i en un
millor civisme.
• Hem de fer un esforç personal considerable per assolir un
envelliment actiu i saludable, demanem que es posin els mitjans
necessaris perquè aquests objectius siguin una realitat. Un d’aquests
mitjans podrien ser espais lúdics per fomentar l’exercici físic de la
gent gran a l’aire lliure, serveis de podologia, odontologia...
• Volem un sistema sanitari públic i universal, equilibrat
territorialment i equitatiu en l’accés i la qualitat. Pensem que cal

treballar en l’agilització dels serveis, sobretot de les llistes d’espera i
facilitar-ne l’accés.
• A vegades les persones grans pateixen abusos i negligències ila
societat moderna i les administracions han de disposar dels
instruments necessaris per garantir la protecció de la gent gran
davant els maltractaments: físics, psicològics, emocionals,
econòmics, assetjament immobiliari... També són necessaris
mediadors familiars que intervinguin en cas de discrepàncies
familiars per arribar a solucions.
• La Llei de promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones
en situació de dependències ha fet possible el reconeixent d’ un dret
per a les persones grans que requereixen d’ una major atenció com a
conseqüència del deteriorament de la salut. I és per això que cal :
o L’ acompliment dels terminis establert per la Llei de les
diferents fases del procés previ a la percepció de les
prestacions i serveis .
o El reconeixement i la valoració de la tasca dels cuidadors
professionals mitjançant estudis reglats per tal de garantir una
atenció de qualitat a les persones grans que la requereixen.
o Les persones grans tenen dret a romandre en el seu domicili el
major temps possible i és per això que sol·licitem més mitjans
per fer accessibles els habitatges, adequant-los a les seves
necessitats . I quan això no sigui possible poder accedir a un
habitatge de lloguer social o una plaça residencial .
o Fem una crida per tal que es faci tot el possible per agilitzar
els processos d’adopció de mesures cautelars, d’incapacitació i
de nomenament de tutor per tal que la protecció s’ajusti, al
màxim, a les necessitats de la persona en cada moment
• Com a ciutadans de Mataró exigim austeritat en els pressupostos i
priorització de les polítiques socials adreçades a la gent gran.
• Instem l’Estat a reduir les despeses derivades de la compra
d’armament per destinar-les a l’àmbit social.
Finalment,

Demanem al Consistori de Mataró l’acompliment del seu compromís
d’impulsar i fer realitat el contingut d’aquest manifest.

