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BENVINGUDA XXXV ASSEMBLEA GENERAL 2018
Sra. Mercè Rosich, Regidora de Cohesió Social, Gent Gran i Salut; Sra. ROSER GALÍ,
directora general de Famílies de la Generalitat de Catalunya; Sr. Albert Marañón, vicepresident
segon i conseller d'Acció Social i Ciutadania del Consell Comarcal; vicepresident de la Fatec,
membres de la junta directiva, president Cugat, compromissaris, voluntaris, equip
professional, senyores i senyors.
En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència a la 35a Assemblea General
Ordinària de la Fatec que anem a iniciar amb el lema: Els drets de la Gent Gran. La
nostra prioritat.
Cada any, aquest acte el fem en un lloc diferent del territori; enguany hem tingut
l’oportunitat de traslladar-nos aquí, a Manresa, el cor de Catalunya, i a més ha
coincidit que, aquest any, ha estat declarada Capital de la Cultura Catalana 2018.
També cal destacar que Manresa ha esdevingut la vuitena ciutat de l’Estat espanyol i
la 37a. del món en obtenir l'acreditació de Ciutat amigable amb la gent gran que, pels
que no ho coneixeu, és un projecte promogut per l’OMS, per impulsar polítiques
d'envelliment actiu per a les persones grans. Per tant, cal felicitar el municipi per
aquesta iniciativa, que tant fa per la gent gran.
Vull donar les gràcies per totes les facilitats que, des de l’ajuntament, ens heu
dispensat tant per poder fer les visites culturals com per facilitar-nos aquest magnífic
espai. Per tant, regidora, moltes gràcies.
Estem també molt contents que el Sr. Marañón, com a conseller d’Acció Social del
Consell Comarcal, ens hagi volgut acompanyar. Per nosaltres, el Consell Comarcal
és un òrgan de referència per tot el que fa esment a la gent gran i em permeto
demanar-li poder mantenir el contacte i la col·laboració amb la Fatec per trobar
sinergies de treball conjunt que, de ben segur, existeixen.
Vull donar també, molt especialment, les gràcies a la directora general de Famílies,
Roser Galí, per acompanyar-nos. A l’assemblea de l’any passat la consellera Bassa
no va poder venir però, em va dir que faria tot el possible per estar amb nosaltres
aquest any. Avui tampoc no ha estat possible perquè, de forma que creiem totalment
injusta, està privada de llibertat. Davant d’aquesta situació que estem vivint i tot al
que comporta, volem donar-li tot el valor que té la seva presència i, alhora, agrair i
reconèixer el treball que esteu fent des del vostre Departament en pro de les
persones grans.
Però, tot i això, a les persones grans ens preocupa que atès que el fenomen de
l'envelliment demogràfic és un dels triomfs recents de la humanitat, que ens permet
poder viure més anys, veiem que aquesta població va creixent. Segons l’ONU, al
2030 serem 1.400 milions de persones amb més de 60 anys. Ens preguntem si
els estats i les administracions públiques estan prou preparats per acollir i donar tot
el servei que necessita aquest col·lectiu.
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Des de sempre, a la FATEC ens hem implicat per contribuir a la prestació de serveis
socials de tota mena, per detectar i denunciar mancances i necessitats, potser
ocultes. Hem creat i participat en xarxes d’ajut, buscant i aportant solucions socials,
col·laborant i complementant tots els que presteu els poders públics, amb serveis,
que, en molts casos, considerem insuficients.
Som conscients que hi ha molta feina per fer i estem disposats a involucrar-nos i a
participar-hi. Em permeto demanar-li que des del Govern ens aporteu tot el suport
social i reconeixement públic com també un millor finançament, que ens permeti la
millora de l’eficàcia i l’eficiència de les accions que realitzem.
Els que som grans avui formem part d’una generació que ha lluitat molt per
aconseguir millores en el benestar i ara no ens volem rendir davant la situació que
ens pertoca viure, sinó tot al contrari, volem estar-hi presents per conservar i millorar
tot el que ja s’ha assolit. L’acte d’avui n’és un exemple. Des de la FATEC
presentarem els resultats de l’any 2017 i les propostes de treball per a l’any 2018; el
més important és que, de forma conjunta, puguem analitzar, debatre, criticar -si calsobre tot el que ens envolta. I junts construir els camins que ens portin a viure i
envellir amb dignitat. Per tant, a tots els compromissaris em permeto demanar-vos
que sense cap mena de miraments, exposeu els vostres comentaris, que de ben
segur -siguin els que siguin- ens ajudaran a millorar la nostra feina. Ja que és més
important el que ens digueu vosaltres que el que puguem dir nosaltres, per tant
reitero la meva demanda de participació. I poder tenir una jornada profitosa.

Josep Carné
Manresa 25 abril 2018
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