
PLA DE DRETS HUMANS DE CATALUNYA

#ÀgoraDeDrets

Identificaició de aEaicte/taaaef/rufLE de debat (eenttat ofananitdadofal aaoicl data)

DRETS DE LES PERSONES GRANS

Responsabae de aa feaatofia (enoE i icontaicte)

Joan TaEayo Saaa

Obsefvaicions sobfe aa iniiciatval ea icontnanLt i aEabast dea Paa de Dfets HLEans de CataaLnya en anenefaa 

Si bé aa Cafta deas Dfets i DeLfes de aa Gent Gfan a CataaLnya feicLaa expfessaEent ea Dfet de aes Pefsones Gfans a 
viLfe aEb diannitat i seanLfetatl aaiLfes dEexpaotaició i EaatfaictaEents fsiics i/o pssíLiicsl i a sef tfaictades diannaEent 
sense disicfiEinaiciól ea íLe és iceft és íLe ea icoa·aeictL de aes pefsones anfansl ea Eés noEbfós i ea Eés iEpoftantl 
icontnLa sent Ln anfan obaidat de totes aes poastíLes pbbaiíLes. I aes AdEinistfaicións es ifxen Eés en eas deLfes i 
no aEb eas dfetsl i ea íLe és Eés anfeLl icontnLa tenint Ln foa seicLndafi i Eoates veanades disicfiEinatofi en aa 
Eentaaita de aa soicietat.

Observacions relatves a la situació del dret o drets objecte de debat en aquesta #ÀgoraDeDrets

Necessitat d'una relació intergeneracional amb un doble objectuu
• D'una banda, si les persones grans poden transmetre les vivències i experiències obtngudes al llarg de 

les seves vides, de les que segur se'n pot aprendre, poden sentrrse encara valorades i respectades (no 
oblidem que la nostra societat arracona a qui ja no és productuu)

• De l'altra, escoltar les noves generacions els pot aportar elements de connexió i trencar els tòpics tpics 
deu la joventut d'avui)

Cal augmentar i molt, el grau d’autonomia i independència de les persones grans si es vol conquerir la seva 
dignitat)

Observacions relatves a les Mesures del Pla de Drets Humans

 QLines Eodiificaicions sLananefiL? Pef íLè?

 Potenciar el model d'atenció i que estgui centrat en la PERSONA)
 Cal fer ciutats accesibles amb espais per a poder compartr de forma intergenracional amb les persones 

grans (Dret a la Ciutatu)



 QLines EesLfes areanifseL? Pef íLè?

1) Impulsar des de l’Administració, programes d'acompanyament intersectorial i transversal, per a les 
persones grans que viuen soles i necessiten companyia amb ajudes per a la vida quotdiana, tot 
implicant a diferents col·lectus com joves estudiants i altres) Hi ha tant a aprendre d’una persona 
gran, per part d’un jove, i a l’inrevés)

2) El  Dret  a  l’Habitatge  també  afecta  a  les  persones  grans)  Cal  millorar  la  seva  habitabilitat  i  les
condicions de dignitat i accessibilitat de molts habitatges)

3) A part de les Residencies Públiques cal promoure habitatges compartts amb serveis i espais comuns, 
per a donar resposta a les necessitats bàsiques d’una convivència amb dignitat) Assistència tenint en 
compte a la persona)

4) Dret a la mort digne, amb l’assistència necessària (Eutanàsiau)

5) Dotar a la Llei de Dependència d’uns recursos i d’una viabilitat efectva) Millorar la Llei i en tot cas ferr
ne una de nova que tngui capacitat real de treballar per la independència i autonomia de les 
persones que la tenen limitada)

6) Cal assegurar la partcipació efectva i directa de les persones grans en els àmbits de decisió de les 
polítques actves, comenaant per a la local (res de Consells Consultusu)

7) Finalment, que les Pensions es blindin i que es dotn directament dels Pressupostos Generals de 
l’Estat)

 QLines EesLfes sLpfiEifseL? Pef íLè?

 QLins aictofs icfeieL íLe sEhaLfia de tenif en icoEpte pef aa iEpaeEentaició dEaíLest dfet i dEaíLestes 
MesLfes?

 QLins àEbit i/o seictofs de aEAdEinistfaició icfeieL íLe haLfien dEestaf Eés iEpaiicats en aEexeicLició de aes 
EesLfes?

Administració catalana i local, així com total societat organitzada (moviments, associacions, etc)u, tothom té 
gent gran al seu voltant, i cal no marginarrla)

Pel Principi de Subsidiarietat, els Municipis han de garantr aquests drets, per sobre de tot)

 QLins haLfien de sef eas eixos pfiofitafis pef taa de ref Ln seanLiEent dea icoEpaiEent de aes EesLfes?

El Propi Pla de Drets Humans, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i les seves 
auditories)


