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
es 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.

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

