PROPOSTA RESOLUCIÓ UN COMPROMÍS FERM AMB LA GENT GRAN
El 18,5% de la població a Catalunya té més de 65 anys. En xifres absolutes
parlem de prop d’1.400.000 persones, que han patit, en tant que ciutadans i
ciutadanes de ple dret, les conseqüències de la crisi econòmica. Han vist
trontollar, després d’anys de lluita i de treball per construir la societat en què vivim,
alguns dels drets socials aconseguits; i en masses casos, en nuclis familiars
colpejats per la situació d’atur dels seus fills i filles, han estat les seves pensions
l'única via d’ingressos.
A tall d’instantània, segons l’enquesta de condicions de vida de l’INE, la taxa de
pobresa de la gent gran a Catalunya és del 85,2%. Una taxa que baixa fins al
14,4% quan afegim tot el sistema de pensions i altres transferències socials.
S’evidencia com el sistema de pensions és la pedra angular que millora les
condicions de vida de les persones grans. D’aquí que els i les socialistes insistim
en una defensa del sistema de pensions com a mecanisme per garantir la igualtat
d’oportunitats i, conseqüentment denunciem qualsevol intent de privatització del
sistema o de pèrdua de poder adquisitiu, dos dels elements amb els què ens
enfrontem avui dia.
L’any 2011, l’últim de Rodríguez Zapatero com a president d’Espanya, el Fons de
Reserva de la Seguretat Social comptava amb més de 66.800 milions d’euros.
Enguany, la xifra es redueix fins a poc més de 25.000 milions (2,33% PIB). Amb el
ritme actual, el nostre sistema de pensions entrarà en una situació de col·lapse en
dos anys. Aquest fet significarà un atac frontal al nostre Estat del Benestar i
portarà a centenars de milers de persones a una situació de pobresa crònica.
D’aquí que els i les socialistes reclamem una nova convocatòria del Pacte de
Toledo per cercar solucions com, per exemple, introduir noves figures impositives
que ens permetin garantir el nostre sistema de pensions en el futur.
Junt amb el sistema de pensions, la Llei d’Autonomia Personal i Atenció a la
Dependència és cabdal quan parlem de les condicions de vida de la Gent Gran.
L’Estat no només ha deixat de finançar allò que li pertoca, sinó que en el cas de
Catalunya, la ineficaç gestió dels governs de dretes ens ha situat a la cua en
atenció a les persones dependents, amb més de 90.000 persones amb el dret
reconegut i sense rebre prestacions, o amb més de 6.000 places de residències i
centres de dia buides.
Per als i les socialistes és una prioritat posar la Gent Gran en el centre de la nostra
acció política. Cal tenir present que, en només 10 anys, la població a Catalunya de
més de 65 anys superarà els dos milions de persones, i cal promoure la
sostenibilitat del sistema, no només pel que fa a la garantia de les pensions i de
les situacions de dependència. També d’altres elements que considerem clau per
passar del model assistencialista actual, a un de reconeixement de drets en totes
les facetes de la seva vida.
En aquesta línia, els i les socialistes hem estat els primers en demanar al
Parlament de Catalunya una Llei de la Gent Gran, que reconegui la important

contribució d’aquest col·lectiu a la nostra societat, que acabi amb la invisibilització
institucional i la dispersió normativa actual, i reconegui els drets que tenen com a
ciutadans i ciutadanes de ple dret.
Cal garantir els recursos sanitaris necessaris per una bona atenció. També l’accés
a la formació i a l’educació, incrementant la transferència de coneixement i
consolidant la presència de la gent gran en l’àmbit universitari, promovent
l'educació al llarg de la vida.
Els i les socialistes volem promoure la participació de les persones grans a tots els
nivells de la societat, i per fer-ho, cal que entomem temes que són de gran
importància, com el dret a una mort digne, l’envelliment actiu, el tractament en els
mitjans de comunicació, l’accés a la cultura, l’oci, el turisme o l’esport, la mobilitat,
el transport públic o els temes relacionats amb l’accessibilitat.
La seguretat és un element clau també per la gent gran. L’any 2015 es van detenir
a Catalunya 597 persones per maltractament a persones grans. En la majoria de
casos, un 80% dels autors/es eres cònjuges, fills/es, familiars o cuidadors/es de la
víctima. Segons la Fatec, tres persones grans són maltractades cada dia a
Catalunya, i el 90% de les víctimes no denuncien les agressions. Com a
socialistes no podem permetre aquesta situació, i considerem que les propostes
presentades recentment pels i les socialistes al Parlament de Catalunya van en la
direcció correcta, com desplegar el Pla Integral de Seguretat a les Persones
Grans, la posta en marxa d’un telèfon exclusiu per aquests casos i la creació d’un
Pacte Nacional al voltant del maltractament a la Gent Gran.
Garantir un urbanisme accessible i viure en un habitatge adaptat a les necessitats
de cada etapa de la vida són també objectius prioritaris per al nostre partit. Les
experiències a nivell local ens demostren que és possible fer-ho i que els resultats
incideixen clarament en la millora de vida del conjunt de la ciutadania. Garantir
l’accés als subministraments bàsics, fer accessibles les comunitats de veïns i, en
el cas que estructuralment no sigui possible, oferir un habitatge adaptat alternatiu
per tal que no es donin casos d’aïllament social, són polítiques que hem de
traslladar al conjunt de la ciutadania catalana.
En definitiva, el Partit dels Socialistes de Catalunya continua compromès amb la
Gent Gran, defensant i reconeixent els seus drets, lluitant contra la disminució del
seu poder adquisitiu i apostant per polítiques públiques que facilitin l’envelliment
actiu i productiu d’un dels col·lectiu més importants de la nostra societat.

