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PLATAFORMA UNITÀRIA DE LA GENT GRAN DE CATALUNYA 

 
 

DIA INTERNACIONAL DE LA GENT GRAN 
1 d’octubre de 2020 

 
 

 
Les Nacions Unides han decidit que el tema del Dia Internacional de la Gent Gran               
(1 d’octubre) d’aquest any seria L’IMPACTE DE LES PANDÈMIES EN LA GENT GRAN I 
COM ABORDAR L'EDATISME I L'ENVELLIMENT. 
 

"És important reconèixer les contribucions de les persones grans a la seva pròpia 
salut i els múltiples papers que exerceixen en les fases de preparació i resposta de 
les pandèmies actuals i futures". 

 
La PLataforma Unitària de la Gent Gran de Catalunya dóna suport al manifest elaborat per 
les Federacions de Pensionistes i Jubilats de CCOO i UGT amb motiu del nostre Dia 
Internacional. 
 
Davant la situació de crisi sanitària, econòmica i social, la més greu que hem 
conegut, aquesta PLataforma diu: La cura i la salut de les persones grans no pot ser un 
negoci amb beneficis privats. Reclamem per tant la gestió publica i sense ànim de lucre dels 
diferents serveis. Reforçar la importància del que és públic. Condicions laborals dignes per 
als professionals. S'han de garantir els mitjans materials de protecció perquè els treballadors 
i treballadores puguin realitzar la seva activitat amb les màximes garanties. 
 
El 25 d'octubre de 2019 vàrem celebrar el VIII Congrés Nacional de la Gent Gran de 
Catalunya i la representació de les organitzacions coordinades en aquesta PLataforma vam 
jugar un paper important en l'elaboració i aportacions a les ponències, per això fem nostres 
les reivindicacions previstes en les mateixes i exigim de manera urgent l'aplicació d'unes i de 
manera gradual les altres. 
 
És urgent revertir les retallades pressupostàries i legislatives que amb l'excusa de la crisi de 
2008 es van efectuar en sanitat, dependència, ensenyament, etc. 
 
Autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència,  
 
Serveis Socials: 
 

 

 Volem incidir en la urgència de la reversió de les retallades previstes en el Reial Decret-
Llei 20/2012, al Sistema d'Atenció a la Dependència, per recuperar i incrementar la  
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intensitat de les prestacions, i el nivell de protecció mínim garantit per l'Administración 
General del Estado, etc. En definitiva, exigim la derogació del RD 20/2012, que ha 
suposat en bona part, de facto, el desmantellament de la Llei de Dependència, 
recuperant i reforçant els seus objectius originaris. 
 

 Reclamem que la Administración General del Estado compleixi pel que fa al 
finançament dels costos de l'aplicació de la Llei de la Dependència. No són admissibles 
les xifres que indiquem corresponents a l’any 2019 a Catalunya: 
 

o Cost estimat de 1.626,82 milions d’euros. 
o Copagament dels usuaris del 19,08% 
o Finançament Administración General de l'Estado12,5% 
o Finançament Generalitat 67.07% 

 
 Reclamem revertir l'augment dels copagaments. 

 
 Reduir les sol·licituds pendents de valoració i elaboració del programa individual 

d'atenció (PIA), les llistes d'espera, supervisar el compliment dels requisits de qualitat i 
garantir la transparència del sistema. 
En el cas de les residències, ens sembla molt important la necessitat de categoritzar i 
actuar en funció de l'exposició al virus dins de les residències de majors per tal de 
facilitar l'aïllament i l'atenció mèdica als mateixos residents pels casos menys greus i la 
derivació als hospitals o als centres sociosanitaris dels casos de major gravetat. 
 

 L'Organització Mundial de la Salut recomana el 5% de places residencials. Reclamem 
l'equiparació amb aquest % i que s'apliqui amb un equilibri territorial. 
 

 Reclamem protocols clars d'actuació dels serveis socials i sanitaris en els centres 
residencials i sociosanitaris. És totalment necessari especificar les responsabilitats de 
cadascun d'aquests sectors i garantir la seva coordinació. 

 

 Que l'atenció sanitària de la Gent Gran s'efectuï mitjançant l'atenció primària 
 

 Als centres residencials se'ls ha de prohibir la possibilitat d'aplicar cap mena de 
pagament per l'assistència sanitària. 

 

 Reclamem condicions laborals dignes per a les treballadores i treballadors. 
 

 La cura, l'atenció a la Gent Gran i a la infància -desenvolupada fonamentalment per 
dones- ha de ser una activitat compartida per homes i dones, cal trobar mecanismes de 
conscienciació sobre aquest problema social. 

 

 Reclamem l’estudi de les necessitats actuals i futures del conjunt de prestacions i pla 
d'execució. 
 

 Reclamem la revisió de les ràtios de personal, que aquests siguin acordats per 
l'Administració, les empreses i la representació legal dels treballadors del sector. 

 

 Reclamem un programa per concretar la desprivatització o la remunicipalització dels 
serveis externalitzats i les prestacions sanitàries, així com als serveis d'atenció a les 
persones grans, establint un programa específic i concret. 
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 Reclamem que cada any s'incrementi amb l'IPC de Catalunya els serveis previstos a la 
Cartera de Serveis Socials, el cost de referència, el mòdul social i el copagament. Des 
del 05-09-2012 al 18-12-2019 de manera gradual en totes les prestacions s'ha reduït el 
mòdul social (pagat per la Generalitat) i s'ha incrementat el copagament de l'usuari. El 
cost de referència de no s'ha actualitzat anyalment amb l'IPC. Cal incrementar les 
quanties del mòdul social i la reducció del copagament. 

 

Sanitat: 
 

 Revertir les retallades que preveu el Reial Decret Llei 16/2012, de 20 d'abril, de 
mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la 
qualitat i seguretat de les seves prestacions. 
 

 Supressió gradual de les llistes d'espera en l'àmbit quirúrgic i especialitats, aquestes 
llistes d'espera s'estan donant també en l'atenció primària. 

 

 Destinar més part del pressupost de la Generalitat a sanitat i serveis socials. 
 

 Establir un procés de desprivatització. Som la comunitat que més destina a concerts 
(privatització). 

 

 Davant la sobrecàrrega a l'atenció primària sanitària, amb la nova activitat dels centres 
residencials i seguiments de la pandèmia, és urgent incrementar el personal mèdic i 
d'infermeria. 

 

 Garantir la suficiència de recursos humans i materials per a les cures pal·liatives i el 
respecte del testament vital d'aquelles persones que l'hagin realitzat. 

 

 Elaboració de la norma legal que permeti despenalitzar la mort assistida. 
 

 Garantir la suficiència de places sociosanitàries. 
 

 Per la seva incidència en la qualitat de vida de la Gent Gran reclamem l'ampliació de 
les prestacions del sistema sanitari pel que fa a pròtesis dentals, audiòfons i ulleres 

 
Pensions:  

 
 Revertir els aspectes previstos en la Llei 23/2013, de 23 de desembre, reguladora del 

Factor de Sostenibilitat i de l'Índex de Revaloració del Sistema de Pensions de la 
Seguretat Social. 
 

 Garantir la suficiència financera del Sistema Públic de Pensions. 
 

 Que la quantia de les pensions mínimes sigui equiparable al Salari Mínim 
Interprofessional. 

 

 Simplificar i agilitzar els procediments per accedir a la Renda Mínima Garantida i a 
l'Ingrés Mínim Vital. 
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 És urgent la dignificació de la quantia de les pensions no contributives, properes al 
concepte de pobresa severa. 

 

 No podem oblidar la desigualtat laboral al llarg de la vida, ja que es plasma clarament 
en arribar a la jubilació. Tant el tipus de pensió com les seves quanties col·loquen a les 
dones en una posició visiblement pitjor que la dels homes. Abans de la crisi, ja es podia 
observar que les condiciones laborals i els diferents nivells de corresponsabilitat social 
afecten la quantia de les futures Pensions i mantenen la desigualtat en l'accés i 
determinació d’aquestes. 

 

 
Barcelona 1 d’octubre de 2020 
 
 
 
 
 
ASSOCIACIÓ CIUTADANA PEL DRET DE LES DONES 

AJUPEL 

ASJUBI40 

ATP-UGT 

COORDINADORA NACIONAL DE JUBILATS I PENSIONISTES 

FEDERACIÓ CATALANA DE LA UNIÓ DEMOCRÀTICA DE PENSIONISTES 

FEDERACIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE CC.OO. DE CATALUNYA 

UNIÓ DE JUBILATS I PENSIONISTES DE LA UGT DE CATALUNYA 

SINDICAT INDEPENDENT I DEMÒCRATA DE TREBALLADORS DE CATALUNYA 


