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Compareixença 13 de febrer de 2019 

Comissió d’Estudi de les Polítiques per al Millorament de la 

Qualitat de Vida de la Gent Gran creada pel Parlament de 

Catalunya 

 
 

 

La UGT de Catalunya volem, primer de tot, reivindicar l’esforç i la 

generositat amb que el col·lectiu de la gent gran ha contribuït a la 

construcció del nostre Estat de Benestar. El nostre sindicat és conscient de 

la importància que constitueixen les persones grans en la nostra societat. 

Podríem dir que ja són un col·lectiu a considerar només pel fet que amb 

més de 1.400.000 persones representen el 18,7% del total de la població 

catalana. Però, a més, la rellevància d’aquest col·lectiu també està pel 

paper tan important que han tingut per a defensar els drets socials i que 

avui han demostrat que encara tenen quan són els primers en sortir al 

carrer per a defensa els drets del seu col·lectiu i de generacions futures. La 

seva força i persistència ha estat la que ha aconseguit, per exemple, aturar 

que les pensions es revalorin d’una manera injusta. 

 

És per això que agraïm aquesta invitació a comparèixer avui aquí al 

Parlament en la que volem reflexionar sobre la situació i les necessitats de 

les persones grans que permetin millorar la seva qualitat de vida. 
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Els reptes ja els tenim davant mateix, els coneixem des de fa anys: la 

nostra societat s’envelleix, a gran velocitat, i aquest procés està, a més, 

deixant a moltes persones grans vivint soles. De manera paral·lela, la 

vulnerabilitat econòmica i social de les persones grans també augmenta: 

 

• Segons dades de l’Enquesta de Condicions de Vida, a Catalunya el 

2017 gairebé 210.000 persones de 65 anys i més vivien en una 

situació de risc de pobresa. 

 

• Segons l’Enquesta de Seguretat Pública de Catalunya, el 90,2% de 

les persones grans que han sofert un maltractament no ho 

denuncia, segurament perquè en moltes ocasions aquest es 

produeix en entorns pròxims. 

 
 

• Segons el darrer Dictamen de l’Observatori de la Dependència, de 

l’Associació Estatal de Directors i Gerents de Serveis Socials 

d’Espanya, Catalunya és la CCAA amb la major taxa de desatenció 

de persones en situació de dependència: 371 persones desateses 

cada 1.000 persones amb dret a prestació i/o servei. Des de 

l’aprovació de la Llei de la Dependència, no s’han pogut valorar 

55.444 sol·licituds per caducitat, desistiments i defuncions, i pel 
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mateix motiu no s’han pogut realitzar 246.280 de PIA (Programa 

Individual d’Atenció). 

• Segons dades de l’Estadística econòmica dels centres i les entitats 

de serveis socials de l’any 2014, més de 62.000 persones de 65 i 

més anys estan institucionalitzades (en una residència o centre de 

dia). La insuficiència de recursos públics que es dediquen a l’atenció 

de la gent gran s’evidencien amb les següents dades: només el 

20,8% dels centres per a la gent gran són de titularitat pública, però 

a més a més, el personal assalariat dels centres de gent gran és el 

pitjor remunerat de tots els centres de serveis socials i els que 

presenten un grau més alt d’inestabilitat laboral.  

 

Per tot plegat, la UGT de Catalunya reclamen que les polítiques 

relacionades amb les persones grans siguin una prioritat en les agendes 

polítiques i així es demostri en les partides pressupostàries que han 

d’assegurar el benestar i els drets de les persones grans. 

 

En els darrers anys, les persones pensionistes i jubilades de la UGT de 

Catalunya hem exigit unes pensions dignes i una millora de la qualitat de 

vida amb reivindicacions que ens ha portat al carrer i que continuarem 

fent si veiem que les nostres demandes no es materialitzen. I sortint al 

carrer també ens hem visualitzat. 
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El nostre col·lectiu ha estat molt afectat per les polítiques de retallades, i 

en conseqüència també hem arrastrat a les nostres famílies, ja que moltes 

vegades les pensions han suposat la principal font d’ingressos de moltes 

llars durant aquests anys de crisi. És per això tan important per a nosaltres 

garantir unes pensions adequades i que aquestes mantinguin la capacitat 

adquisitiva durant tota la vida de les persones pensionistes. 

 

Les pensions no és la nostra única reivindicació, una de les nostres 

prioritats és la defensa del sistema per a l’autonomia i l’atenció a la 

dependència. Han passat més de 10 anys i l’insuficient nivell de 

finançament públic no està permetent el desplegament total d’aquesta 

Llei.  

 
El passat divendres 28 de setembre, la Unió de Jubilats i Pensionistes de la 

UGT de Catalunya va participar en les mobilitzacions en defensa dels seus 

drets que es van convocat arreu de l’Estat. A Barcelona ens vam 

concentrar davant de la Delegació del Govern, on es va fer entrega i 

lectura d’un manifest amb les principals reivindicacions de les persones 

grans. D’aquesta manera ens vam voler sumar a la celebració, l’1 

d’octubre, del Dia Internacional de les Persones Grans, reclamant al 

Govern de l’Estat i als poders públics en general que posin fi a les reformes 

i a les retallades que han empobrit el col·lectiu de gent gran. Entre les 

reivindicacions, vam demanar que es posessin en marxa les mesures 

necessàries per: 
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• Garantir la sostenibilitat del sistema públic de pensions. 

 

• Assegurar el manteniment del poder adquisitiu de les pensions 

establint un sistema anual de revalorització basat en l’IPC. 

• Derogar les retallades en matèria sanitària que repercuteixen amb 

més contundència sobre les rendes més baixes i de les persones de 

més edat. 

 

• Garantir l’accés a la prestació farmacèutica que precisen sense 

restriccions ni recopagament. 

 
 

• Completar definitivament la implantació de la Llei de la 

Dependència de manera que es garanteixi l’atenció de les persones 

que tenen aquest dret en termes de qualitat i suficiència. 

 

• Instem el Govern de la Generalitat a que treballi conjuntament amb 

els agents socials per crear la Llei de la gent gran, tal com el 2016 va 

aprovar la Moció 46/XI del Parlament de Catalunya sobre les 

polítiques per a la gent gran, on es reconegui el paper de la gent 

gran en la societat, es combatin els prejudicis i les discriminacions 

per raó d’edat i es protegeixin els drets de les persones grans. 
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En definitiva, volem que totes les persones grans tinguin garantits els seus 

drets i puguin accedir als recursos que necessiten i, per tot plegat, exigim 

als poders públics que inverteixin en l’atenció de la gent gran i facin una 

aposta clara per la prestació de serveis públics de qualitat i garantir el seu 

benestar.   


