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Avui celebrem la 34a Assemblea General de la FATEC. Això em porta a 
reflexionar que estem davant d’una entitat que té 34 anys d’història.                  
Mirant aquesta dada, m’han vingut al cap unes preguntes que us les 
trasllado a vosaltres: què fèiem l’any 1983?, quins pensaments teníem 
sobre la gent gran?  
 
Jo tenia 36 anys i estava lluitant per posicionar-me en la meva vida 
professional; aquest any, precisament va néixer la meva filla petita i us 
puc assegurar que no pensava gens en com hauria de ser la meva vida 
quan seria gran. Ara me n’adono que ja hi havia unes persones i una 
entitat que treballava amb i per a les persones grans, pensant en ells i 
també en els que vindríem després.  
 
És cert que les coses estan canviant, un exemple és que a l’any de la 
fundació de la FATEC, l’esperança de vida de les persones era de 76 
anys. Afortunadament, ara és de 85 i encara va a més ja que, segons 
l’informe de l’Assemblea General de les Nacions Unides del passat 13 
d’octubre, en el 2030, el nombre de persones de +60 anys en el món pot 
créixer un 56 %, és a dir, que passarem de ser dels 901 milions de 
persones grans d’ara a 1,4 bilions. 
 
Davant d’aquest envelliment de la població, sovint ens preguntem si els 
estats estan prou preparats per respondre i atendre les necessitats 
d’aquesta població. Segurament, necessitarem més serveis, tant de cura 
com de d’atenció de tot tipus i hem de ser nosaltres qui hem d’exigir tenir 
respostes que ens ho garanteixin.   
  
Per aquest motiu, el lema de l’Assemblea d’aquest any és: Ara més que 
mai... defensem la veu de la gent gran; perquè, atenent-nos als 
objectius ideològics de la Fatec, volem estar al capdavant per reivindicar 
conjuntament amb tots vosaltres que siguin respectats els nostres drets i 
llibertats per aconseguir una vellesa digna i segura.  
 
Al llarg d’aquest matí, heu pogut veure les dificultats que està travessant 
la nostra Federació per poder continuar fent la feina que històricament 
hem portat a terme, no per falta d’il·lusió, sinó per falta de recursos 
econòmics. Però, malgrat això, no volem defallir i ens comprometem a 
lluitar per fer arribar la vostra veu, les vostres propostes i necessitats, 
allà on faci falta, per aconseguir que siguem escoltats i respectats. 
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La Fatec d’avui no és, ni vol ser tampoc, la de finals del segle passat. En 
aquests moments, el que volem és impulsar la participació activa de tots 
els socis (de tots vosaltres), per promoure tots junts els drets de les 
persones grans i per generar que es prengui consciència sobre els 
temes que més ens preocupen.  
 
I potser algú s’ho deu estar preguntant: i què hi està fent la FATEC? 
Doncs estem treballant per defensar l’ampli espectre de necessitats de 
les persones grans sobre temes tan cabdals com: la no discriminació, 
l'envelliment actiu, la protecció social, l’adequació de les pensions, la 
inclusió social, la salut, les atencions a les cures de llarga durada, l'abús 
i els maltractaments, la solidaritat intergeneracional, les investigacions, 
l'accessibilitat, l'entorn físic o les noves tecnologies, entre d’altres. 
 
Voldria deixar clar que la Fatec no és un grup de persones que estan a 
Barcelona i que lluiten per aconseguir solucions i millores per a les 
nostres necessitats. La Fatec som tots, som tota la gent que un cop 
hem deixat la nostra vida laboral, des dels casals de tot Catalunya,  
volem continuar estant actius, aportant el millor de nosaltres mateixos, 
per assolir un futur esperançador: tant el nostre, com els dels nostres fills 
i néts.  
 
Per tant, la Fatec és i vol ser la plataforma on tots vosaltres us hi heu de 
sentir representats. Aquest és l’esperit fundacional i estem orgullosos 
dels resultats obtinguts durant aquests 34 anys. És de justícia fer un 
reconeixement a la feina ben feta que s’ha dut a terme per totes les 
juntes directives, des de la del president Dr. Ramon Faus, en el moment 
de la seva fundació, fins a la de l’any passat, del president  Mario Cugat, 
que han portat a la Fatec a ser mereixedora de nombrosos 
reconeixements públics i privats, d’àmbit nacional, estatal i internacional, 
com la d’haver estat declarada Entitat d’Utilitat Pública, honorada amb la 
Creu de Sant Jordi, i aquest darrer any inclosa en el Registre d’Entitats 
d’Interès de la Generalitat. Ara ens toca encetar una nova etapa, en la 
que hem de ser imaginatius i pensar què volem ser i cap a on volem 
anar. 
  
Els que estem al capdavant de la Fatec no tenim la vareta màgica per 
trobar solucions a tots els problemes de la gent gran, nosaltres som una 
peça més de l’engranatge que ha de fer moure la maquinària per lluitar i 
ser bel·ligerants per aconseguir envellir amb dignitat i ho hem de fer 
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plegats, ja  que les coses no se solucionen per si soles, ni tampoc hem 
d’esperar que ens les solucionin els altres. Per aconseguir coses, no hi 
ha d’haver uns que facin d’actors i uns altres d’espectadors: tots hem 
de ser actors principals i prioritaris d’aquesta gran obra, que és la 
millora de l’estat del benestar.  
  
Aquest darrer any, com a nou president, sovint m’han preguntat: què  
podem donar des de la Fatec als casals?, jo els dic que tenim un NO, ja 
que no podem donar res tangible, però també tenim molts SÍ, ja que:  
sí que treballem per aconseguir un envelliment actiu, saludable i que 
sigui socialment productiu; sí que lluitem per aconseguir un millor pla de 
salut, com també una garantia sobre el problemes de dependència; sí 
que ens posicionem perquè no és deteriorin més les nostres pensions i 
que els nostres fills i néts les puguin tenir dignes i segures; sí que 
continuarem sent la veu col·lectiva i organitzada per ajudar a crear un 
país just i solidari; sí que continuarem aportant propostes per a la  
creació de noves realitats que ens permetin millorar l’estat del benestar.   
 
Aquests sí que són els objectius generals de la Fatec: perquè estem 
atents per presentar propostes, per buscar solucions, a treballar sense 
regatejar esforços en tot el que faci falta per al nostre benestar; però... sí 
que necessitem de la vostra col·laboració per aconseguir-ho. I perquè 
això es pugui entendre millor, us vull explicar breument algunes de les 
activitats en les que treballem, en nom de tots vosaltres, i que de ben 
segur algunes queden invisibles. 
 

 En temes de salut  

o Aportar propostes i recomanacions per a la millora del 

sistema sociosanitari, com a membres del Consell del 

PIAISS 

o Promulgar activitats i accions per a la promoció d’entorns 

favorables que facilitin l’adopció d’estils de vida sana, en el 

projecte PAAS, del Departament de Salut   

o Participar en l’aportació de propostes per a la construcció 

d’un pla de prevenció per a la protecció de la fragilitat en les 

persones grans i aconseguir un sistema de salut més proper 

o Col·laborar en projectes per a la investigació de malalties 

cognitives com l’Alzheimer i també per al càncer de pròstata 

o el de mama 
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o Reivindicar voler estar presents en la presa de decisions en 

l’atenció de cures de llarg termini, perquè volem ser 

nosaltres qui puguem identificar les nostres necessitats i 

exigir un bon equilibri entre l’estalvi de costos, l’eficiència i 

millora de la qualitat. 

 

 En temes econòmics 

o Pensions. Treballar per elaborar documents com el que hem 

aprovat aquest matí, per instar el govern de l’Estat que de 

forma permanent garanteixi la suficiència financera de les 

pensions 

o Viduïtat. Continuar la reivindicació d’una millora a l’injust 

percentatge del 52% a les vídues 

o Bo social. Ajudar les persones en situació vulnerable, a 

demanar el Bo Social de descompte en subministraments de 

la llar, com: electricitat, gas, telèfon i aigua, amb l’objectiu 

principal de reduir la pobresa energètica de la gent gran. 

 

 En temes socials 

o Maltractaments. Recordar que, segons la Societat 

Espanyola de Metges d’Atenció Primària Solidària, a 

Espanya, moren més persones per maltractament a gent 

gran que no per maltractament de gènere. Aquests darrers 

estan cada dia als mitjans de comunicació i els primers 

queden totalment invisibles; per això, des de la Fatec estem 

impulsant projectes per formar i informar sobre com evitar 

aquestes situacions. Us recordem que actuem de receptors 

de denúncies anònimes a fi de tramitar-les 

o Residències. Ser nosaltres -quan tinguem totes les 

facultats- els qui puguem decidir on ens agradaria anar a 

viure i que no siguin els altres els qui decideixin per 

nosaltres. Volem saber què hi ha al nostre entorn i què és el 

millor per a nosaltres 

o Lluitar per garantir la igualtat dels drets humans i les llibertats 

en tot el cicle vital, per no ser discriminats per motius d’edat, 
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i ho fem participant en un projecte europeu conjuntament 

amb tots els països de la UE 

o Crear projectes conjunts amb els joves per enfortir les 

relacions intergeneracionals; els joves i els grans ens 

necessitem mútuament, i estem en contacte CNJC i el CJB 

o Seguir un projecte iniciat de mentories d’acompanyament, 

per a la inserció laboral dels joves, en risc d’exclusió social 

en el seu procés d’emancipació i aportant la nostra 

experiència. Tots hi esteu convidats a participar. 

 

 En temes de representativitat 

o Exercir la representació que ens heu atorgat, fent arribar la 

vostra veu per opinar, proposar, reivindicar, valorar i 

influir davant tot el món polític, social i cultural del nostre 

país, a tots els nivells: municipal, nacional, estatal i 

internacional 

o Demanar accions potents per a l’empoderament de les 

persones grans mitjançant un model de voluntariat que sigui 

estimulant i que permeti aprofitar la disponibilitat de les 

persones jubilades per cobrir, en molts casos, necessitats 

socials diverses 

o Fer arribar la veu de les persones grans en debats i 

manifestos als mitjans de comunicació: ràdio, premsa i 

televisió. Darrerament, hem treballat en la polèmica sobre  si 

les persones grans hem de deixar de conduir per aquest fet. 

Hem defensat que no ens ho poden limitar si estem en 

bones condicions. També ens hem manifestat davant els 

abusos i estafes que patim per persones sense escrúpols 

que es fan passar per tècnics d’empreses d’energia.      

Demà a l’Ateneu Barcelonès, en un acte organitzat per la 

Taula del Tercer Sector, conjuntament amb el diari Ara, 

participarem en el debat Catalunya Social sobre el tema: 

‘Escolteu-me! L'atenció centrada en la persona en el 

suport al procés d'envelliment’, que ens permetrà exposar 

i debatre coses, aportant la veu de la gent gran, des del 

posicionament de la FATEC 
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o Continuar molts altres temes: la reforma horària, la formació 

en noves tecnologies, la prevenció de riscos... També heu 

de saber que un representant nostre forma part de la 

Comissió creada en favor del drets humans, a Brussel·les, 

per aportar la veu de les persones grans de Catalunya, etc.    

Aquests són alguns dels projectes que estem treballant. Els resultats 
segurament no es veuen reflectits com una activitat pròpia de la FATEC, 
però som una peça necessària i imprescindible per poder liderar les 
reivindicacions dels nostres drets i les nostres necessitats, i ens 
comprometem a continuant fent-ho, aportant-hi projectes, idees, 
iniciatives i la lluita necessària per aconseguir moltes de les demandes 
que legítimament ens corresponen, ja que, si no ho fem nosaltres, qui ho 
farà?        
 
Per això vull acabar amb un crida que serveixi per fer-nos reflexionar i 
prendre consciència que la FATEC som tots. Si anem tots en una 
mateixa direcció (nosaltres i vosaltres), tindrem molta més força per 
aconseguir aquest futur tan anhelat que estem buscant i que, en justícia, 
ens mereixem. Us hi esperem!!!  
 
 
 
 
 
Josep Carné i Teixidó 
La Pobla de Mafumet, 3 de maig de 2017 
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