
 
 

Intervenció del Primer Secretari a la Convenció de Gent Gran 
 

Barcelona, 20 de març de 2010 
 
 
Molt bon dia a tots i totes, 
 
Tots just fa una estona he estat inaugurant la nova seu del Memorial Democràtic 
aquí, a Barcelona. 
 
Volia començar per aquí, per dir-vos que el Govern està fent un esforç sense 
precedents en la recuperació de la memòria històrica, una recuperació que vol fer 
justícia amb molts de vosaltres, a tots aquells que vareu patir repressió, que no 
vareu poder viure en llibertat els millors anys de les vostres vides. 
 
Però sobretot, vull agrair i reconèixer la tasca que plegats vareu fer per recuperar la 
llibertat i la democràcia al nostre país. 
 
Mai us agrairem prou el vostre esforç, la vostra dedicació i el vostre compromís amb 
la llibertat. 
 
Perquè sou una generació que ha patit molt, però que ha sabut aixecar-se en els 
moments difícils, i comprometre’s quan calia lluitar per tirar endavant les vostres 
famílies. 
 
I d’aquest esforç, d’aquest sacrifici, d’aquest compromís de treballar plegats per 
superar les dificultats... tots hauríem d’aprendre. Sobretot en moments de dificultat i 
de crisi com els que ara estem vivint. Precisament ahir vaig estar inaugurant una 
residència de gent gran a la Vall d’Aran, entre altres coses, i vaig tenir l’oportunitat 
de dirigir-me a persones com vosaltres, i els vaig voler encoratjar a continuar 
aportant coses a la nostra societat. 
 
Avui ho vull fer amb vosaltres. 
 
Amigues i amics, sou uns dels grans actius amb els que compta Catalunya. 
 
Jo penso que la gent gran encara pot aportar molt a la societat. 
 
Diria més, podeu aportar i esteu obligats a fer-ho. I ho esteu fent. 
 
Vull comptar amb el capital de coneixement i experiència que té la gent gran. 
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Una societat avançada, té l’obligació de cuidar de la seva gent gran. 
 
Una societat avançada té l’obligació d’escoltar-vos per saber quins són els vostres 
neguits, les vostres necessitats, i les vostres propostes. 
 
Tenim l’obligació de treballar per millorar les vostres vides en tot allò que estigui al 
nostre abast. 
 
Perquè vosaltres teniu el dret a estar atesos i ben cuidats...  i nosaltres tenim 
l’obligació d’escoltar-vos, i de fer que contribuïu també activament al futur del nostre 
país i de la nostra societat. 
 
Potser heu deixat de treballar a les vostres feines, però com a president de la 
Generalitat, us demano que no deixeu de treballar per la nostra societat. 
 
Jo em comprometo a continuar treballant de valent per tots vosaltres. 
 
Perquè com us deia, les persones grans sou una part important de la nostra societat 
i de les nostres famílies.  
 
Des del Govern hem treballat per donar suport a les entitats que us representen, 
i per fer que el vostre sigui un envelliment actiu que enriqueixi el nostre país. 
 
I alhora, també hem reforçat l’estat del Benestar, perquè les persones necessitades 
puguin gaudir dels recursos que necessiten.  
 
Sabem que resta molt per fer, però també vull que sigueu conscients de que hem fet 
molt: 
 
Perquè les persones grans volen ser valorades i participar en la societat, i per això, 
el Govern de la Generalitat: 
 
- Ha incrementat un 69% les subvencions a les entitats de gent gran que fomenten el 
voluntariat. 
 
- Ha potenciant el voluntariat entre les persones grans amb el Pla Nacional del 
Voluntariat.    
 
- I donem suport al Consell de la Gent Gran de Catalunya, amb el que, per cert, em 
reuniré el proper 19 d’abril. 
 
 
Les persones grans volen mantenir-se actives i saludables, i el Govern de Catalunya 
ha posat els mitjans:  
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- Posant en marxa el Pla d’Activitat física, esport i salut (PAFES) i suport al programa 
Plus Vida. 
 
- Realitzant 2.800 activitats cada any als 92 casals i centres cívics de Catalunya, 
amb 160.000 usuaris. 
 
- Establint la matrícula gratuïta a les universitats per majors de 65 anys (des del 
2004), tot incrementant el 18% la subvenció a les Aules de formació per persones 
adultes. 
 
- Aplicant descomptes a museus, espectacles i equipaments.  
 
- I sent una comunitat líder, en la dedicació a la investigació sobre el càncer i 
l’alzheimer. 
 
 
Sabeu que fer-se gran, a vegades, comporta dificultats.  
Per això, el Govern de Catalunya desenvolupa polítiques i serveis per fer-hi front: 
 
 - Si parlem de dependència –tot i que la Carolina ja us ha parlat amb concreció-: 
Catalunya i Andalusia són les primeres comunitats en desplegar la Llei de la 
Dependència. Amb més de 100.000 persones que ja es beneficien a Catalunya.   
 
- En matèria de salut: hem construït un nou equipament d’atenció primària cada 10 
dies, al llarg d’aquests anys. 
  
Cada any hem fet 2 nous centres sociosanitaris i 2 nous hospitals.  
 
El temps d’espera quirúrgic s’ha reduït en un 27,7%, tot introduint noves tecnologies 
per millorar l’atenció, com vaig poder comprovar ahir en la inauguració de les 
urgències de l’Hospital de la Seu d’Urgell, com la recepta electrònica, l’història 
clínica compartida, la teleassistència o la telemedicina, especialment si viuen en 
pobles petits. 
 
 
I també us vull dir que , tot i que les pensions no són competència de la Generalitat,  
complementem les rendes més baixes gràcies a la llei de prestacions socials, 
i més de 69.000 persones ja s’han beneficiat.  
 
Així mateix, en matèria de drets, hem posat en marxa l’oficina de la gent gran activa,  
lluitem contra el mobbing immobiliari, i els mossos tenen protocols d’atenció especial 
per la gent gran.   
 
 
I en matèria d’accessibilitat, el transport públic de la regió de Barcelona és el més 
accessible d’Europa. Els que viatgeu segur que ho heu pogut comprovar. És a dir, 
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hem aconseguit que la xarxa de transport públic de la Generalitat tingui més 
ascensors, més escales mecàniques, o més rampes, 
que cap altre a Europa, el que suposa una accessibilitat d’un 80% de promig.  
 
Per tant, amigues i amics, hem fet molt, hem treballat molt, i vull continuar treballant 
per vosaltres,i per millorar les vostres condicions de vida. 
 
Per això us deia abans que, tot i que hem fet moltes coses, encara resten moltes 
més per fer. 
 
Com per exemple: 
 
 
1. Volem ampliar el programa de suport als cuidadors no professionals,  
que com sabeu són en la majoria dels casos els familiars de les persones que 
necessiten l’assistència. 
 
Per això al 2010 es formaran 2.400 persones més que podran cobrar la prestació.  
 
I en el futur, el programa haurà de formar a més de 10.000 cuidadors no  
professionals. 
 
 
2. Pel que fa al programa d’autonomia personal i la prevenció de la dependència, 
durant el 2010 posarem en marxa 5 centres d’autonomia personal per atendre a més 
de 16000 persones. 
 
Aquests centres informaran i orientaran les persones i a les seves famílies sobre les 
mesures a prendre per fer més autònoma la vida de les persones,  
millorant el seu entorn, fent-lo més accessible, i facilitant l’accés de les persones 
grans a una cartera de prestacions que ara només s’ofereix a persones amb 
discapacitat. 
 
3. Per altra banda, ampliarem les places de residència al Barcelonès,  
el Baix Llobregat  i el Vallès Occidental, i augmentarem en 960 places aquest any, 
i 2000 més al llarg dels propers 4 anys. 
 
Això s’ha de sumar a l’esforç fet els darrers 7 anys que ens a permès tenir a finals de 
2009 25.400 places residencials. 
  
4. I ampliarem els serveis d’atenció a domicili. 
 
En els anys 2008-2009 hem incrementat un 40% el nombre  d’hores d’atenció 
domiciliària professional. 
 
I ens proposem ampliar entre 2010 i 2012 un 35% més.  
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5. I vaig acabant, no sense abans dir que volem millorar també els centres de dia. 
 
I els volem millorar essencialment per aconseguir 3 coses: 
 
- Més flexibilitat horària que afavoreixi la vida de les persones afectades. 
 
- Volem més activitats que millorin la qualitat d’assistència dels seus usuaris. 
 
- I volem millorar el transport als centres per a aquelles persones que tenen 
problemes de mobilitat. 
 
 
Amigues i amics, crec en una Catalunya en la que teniu un paper important. 
 
Una Catalunya que respecta i cuida la seva gent gran, i alhora sap escoltar i sap 
aprofitar la seva experiència per enriquir la societat.  
 
Sabeu que estem passant moments difícils, moments de crisi econòmica. 
 
Us demano que ens ajudeu a poder sortir reforçats d’aquesta situació. 
 
Vosaltres ja heu viscut moltes crisis, i sabeu perfectament que ara cal esforç, 
sacrifici, i valentia. 
 
Sóc conscient que molts dels vostres fills i nets ho estan passant malament, 
i vull que sapigueu que treballo i treballarem cada dia per ells, pel seu futur, pel futur 
del conjunt del país. 
 
Compto amb tots vosaltres per aconseguir-ho. 
 
Els socialistes comptem amb la gent gran d’aquest país per fer-hi front a aquesta 
crisi. I us agraeixo per endavant tots els esforços que heu fet i els que fareu en el 
futur. Us agraeixo l’esforç, la col·laboració, l’esforç, el sacrifici, la feina que esteu fent 
i que fareu perquè Catalunya continuï tenint un Govern de progrés, que es preocupi 
per la seva gent. Que té la gent desfavorida en el centre de les seves 
preocupacions, en el centre de les paraules, però també dels fets. Seguirem 
treballant  de la mà de la majoria de la gent. També de vosaltres. On vosaltres ens 
acompanyareu o nosaltres a vosaltres.  
 
Estic segur que ho aconseguirem! 
 
Moltes gràcies i gaudiu del dinar i de la festa!   
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