
 

Tarragona, 30 de Setembre de 2020, 

 

Avui 1 d’octubre de 2020 , dia Mundial de la gent gran diferents entitats, associacions i 

organitzacions de Tarragona estem aquí per presentar la Xarxa Local per a la gent gran.  

Ens hem trobat i unit per crear una Xarxa Local per a la Gent Gran, des del convenciment que 

el treball en xarxa potencia i optimitza les accions a emprendre.  

Aquesta Xarxa està impulsada per professionals de les entitats sotasignants que treballem des 

de fa temps de forma conjunta per millorar la qualitat de vida de la gent gran. Tenim  diferents 

objectius de treball que impulsen la nostra missió i valors per aconseguir millorar la qualitat de 

vida de les persones grans, i sobretot fer visible les mancances que pateixen. Alguns dels  

nostres objectius són: 

- realitzar prevenció per evitar la solitud, l'exclusió social, la pobresa, 

- esborrar les etiquetes negatives i donar veu i visibilitat  a aquest col·lectiu. 

MANIFEST 

Estem en el camí correcte per construir una comunitat inclusiva i respectuosa amb les 

persones grans? La situació que em viscut ens aplega a fer una reflexió crítica i constructiva. 

Ara més que mai cal revisar el model de societat que tenim davant , que és incapaç de garantir 

la seguretat i el benestar de les persones que ens han ajudat a créixer i ens han acompanyat a 

ser el que som, i que segueixen sent persones importants en la nostra història de vida. No ens 

podem permetre la indiferència i mirar a un altre costat. No ens ho podem permetre per 

justícia, per reciprocitat i perquè els nostres valors com a societat ens ho exigeixen. Però fins i 

tot per als més egoistes hi ha un motiu : les nostres persones grans són el mirall del nostre 

futur proper. En la postura més egocèntrica que arribem a sospitar, de veritat volem això per 

nosaltres? No fer res ara que la realitat ens ha colpejat amb tanta duresa suposaria deixar-nos 

vèncer per la indiferència més cega. Deixaríem créixer  el menyspreu que transforma a les 

persones grans en invisibles i mancades dels drets més fonamentals. No podem fer veure que 

no passa res. 

Desitgem que aquesta crisi sanitària i social que ens ha tocat viure sigui un punt d’inflexió que 

ens permeti retornar a les persones grans al lloc central que els pertoca tenir a la societat, amb 

tos els drets, com a ciutadans de primera. 

Creiem que és urgent treballar conjuntament per transformar  la mirada  sobre el paper de la 

gent gran en la nostra societat.Potser la clau estaria en donar un lloc central a les persones 

grans com en altres societats fan. I això passa per treballar des de l’escola per tal d’esborrar els 

prejudicis existents en l’actualitat. La nostra societat s’ha construït en els darrers anys entorn a 



un culte a la joventut i a una suposada perfecció estètica, negant la pluralitat i la diferència. 

L’educació és un àmbit indispensable des del qual conscienciar als més joves que la gent gran 

té un lloc important i es mereix tot el nostre respecte, contacte i acolliment. 

Tots i totes som responsables de construir una comunitat acollidora i inclusiva que vetlli pel 

benestar de les persones grans.Cal valorar la participació intel·lectual de les persones amb 

experiència i saviesa acumulada, així com la contribució que han fet i fan a la societat, tant a 

nivell individual com a grup. 

Ara més que mai hem de reforçar el contacte amb ells, ja que hem vist que tenim el mitjans 

per fer-ho, des del voluntariat, fins a l’ús de les noves tecnologies.Tots i totes som 

responsables de construir una comunitat acollidora i inclusiva que vetlli pel benestar de les 

persones gran. 

Les persones som éssers socials, i sigui quina sigui la nostra edat.  La gent gran ha de poder 

viure integrada a la seva comunitat, respectada i valorada. Ha de tenir la llibertat per poder 

decidir com gestionar l’etapa de la vida en la que es troben.Per part nostra, ens 

tocaempoderar a les persones amb les quals treballem a reivindicar els seus drets i a que 

segueixin sent un exemple de superació i perseverança per tots nosaltres. 

Les entitats, associacions i organitzacions sota signants ens comprometem a continuar 

treballar conjuntament per assolir els objectius consensuats  
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