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Per un envelliment 

 actiu, saludable i socialment productiu                                

 

► La nostra, ja llarga, preocupació i actuació en pro del millorament de la dignificació 
de la vida de les persones grans i de les seves famílies, per tant de tota la societat, ens 
ha portat a considerar radicalment necessari aconseguir un canvi de paradigma : 
entenem i volem que sigui entès i valorat l’envelliment socialment actiu, saludable i 
productiu. I entenem que cal fer forta remarca en el determinant productiu.  

 

► En els estudis i en  tota la literatura que tracten de les modificacions que s’estan 
produint en les piràmides poblacionals, en especial dels països mes desenvolupats, 
parlen del problema que suposa el possible “envelliment” de la població.  Ens cal, 
també, un altre canvi de paradigma : No és un problema, és una oportunitat.   

 

►  L’envelliment és un procés actiu.  

 

►  La Unió Europea i les seves institucions, en especial la Comissió Europea, han 
celebrat solemnes sessions i han elaborat ben intencionats documents sobre aquesta 
qüestió. Han marcat camins a seguir. Però, com en tantes altres qüestions, les 
polítiques actives les aconsellen i les deixen a complir per part del Estats membres.  

 

A M A T E N T S  

 

des de fa anys a les diverses propostes que les institucions de la Unió Europea i, 
també, les Nacions Unides – NNUU han anat fent referides a l’envelliment actiu i 
saludable,  recolzades per l’observació de l’ actual demografia i de les seves 
projeccions així com les valoracions econòmiques que inquieten la possibilitat de poder 
dispensar polítiques actives per a tota la ciutadania, demandem els canvis de 
normatives a les corresponents cambres legislatives  i les polítiques actives als 
governs que possibilitin un                                                   

 

envelliment actiu, saludable i socialment productiu. 

 

 La recerca,  

 l’estudi de la documentació i d’altres textos consignats en aquest text   
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 i el debat consegüent , ens porten a promoure aquestes demandes: 

 

         

 

FATEC - Federació d’ Entitats de Gent Gran de Catalunya i                               

l’ Associació Grup d’ Opinió GENT GRAN   promouen aquestes 

 

demandes : 

 

 

Per un envelliment actiu, saludable i socialment productiu 

reclamem l’atenció dels PARLAMENTARIS de les nostres Cambres legislatives 
per tal que promoguin les adients iniciatives parlamentàries que comportin poder 
disposar de normatives legals necessàries i, així mateix, instin als corresponents 
Governs a promoure les polítiques actives que abastin aquestes DEMANDES :  

 

1 - Garantir una cartera de serveis mínima que assegurin a la 
ciutadania els drets proclamats.   

2  -  Promoure la formació continuada per a tota la ciutadania al llarg 
de la seva vida que faciliti poder viure plenament, quan vagi arribant 
el moment, el propi envelliment socialment productiu. 

3 - Facilitar l’aprenentatge de les TIC com a eina per adquirir uns 
altres aprenentatges que contribueixin a una aplicabilitat actualitzada. 

4 - Desenvolupar polítiques socials , econòmiques i fiscals que 
cobreixin tot el cicle de la vida afavorint l’envelliment actiu i 
productiu. 

5 - Endegar polítiques actives  per tal de poder  romandre en el 
sistema productiu : social, laboral i voluntariat. 

6 - Reforçar les polítiques dirigides a la prevenció de la salut que 
tindrien marcada influència en un bon envelliment saludable.  
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