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XXXII ASSEMBLEA GENERAL ORDINARIA
29 d’abril de 2015, a L’Audirori de la Fira de Sabadell
INTERVENCIÓ DEL PRESIDENT
Delegats-Compromisaris, Vicepresident, Junta Directiva, Voluntaris i Col·laboradors, Gerent
i Equip professional, molt estimats amigues i amics, senyores i senyors:
Des de l’any 2004 en que vaig ser elegit per primera vegada, durant dotze anys he tingut
l’honor d’adreçar-me a les Assembles Generals per tal d’expressar quins creia que havien
de ser els objectius, les activitats, els posicionaments i els projectes per l’exercici en curs
fins a la propera Assemblea.
Avui ho faig per darrera vegada, ja que, a la propera, havent-ho fet durant tres mandats i
dotze anys, acabarà definitivament la meva funció de President de la Federació per
l’imperatiu que marca l’Estatut de Fatec. I encara que no fos axis, crec sincerament que no
son bons els mandats excessivament perllongats o vitalicis. Jo ja he pensat, escrit, dit i fet
tot allò que podia, en el que creia i estava al meu abast, però ara cal que una nova Junta i
President, mes joves, mes coneixedors de la realitat d’aquesta segona part de la dècada,
millors interpretadors de la situació social, de les necessitats del moment històric i de la
previsió de futur i perfectament preparats i disposats, amb molta il·lusió, assumeixin el
proper any la direcció de Fatec.
I jo, si m’ho admeten, continuaré vinculat a Fatec a simple títol de voluntari i totalment al
marge dels àmbits de direcció, quedant a disposició de la Junta i President per allò que en
vulguin encarregat com a tal voluntari.
I en dita propera Assemblea, a quins caldrà parlar i definir objectius, programes i activitats
seran els candidats que es presentin a l’elecció, per que els compromissaris assistents
decideixin i donin un mandat i un suport potent, democràtic i encoratjador a la nova Junta
Directiva i President.
______________________________________
Aquest serà un any difícil. Tres eleccions, als municipis, al nostre Parlament i a l’Estat
espanyol, significaran crear una forta tensió a la ciutadania, una constant pressió sobre els
ciutadans per via d’informacions, enquestes, actes de propaganda, tríptics d’informació i
sobre tot una sobreactuació en els mitjans de comunicació. Caldrà que cadascun valorem el
que ens interessa com a persones i també, amb visió del present i del futur del nostre país,
per que a l’hora de votar, primer de tot anem i votem i segon decidim el que creiem millor.
L’incertesa dels resultats i el terrabastall que s’albira per desprès, faran que a Fatec alguns
dels programes i activitats actuals i, sobre tot, els projectes que estan en fase de
desenvolupament quedin, si no aturats, si amb el dubte de si desprès seran possibles,
admesos per els nous governants i ajudats política i econòmicament. I treballarem i
col·laborarem amb els nous dirigents amb el mateix respecte i interès.
Però nosaltres com a persones assenyades, experimentades i que ja ho hem vist gairebé
tot, hem de procurar estar tranquils, no tensionar-nos i mantenir la sang freda i la
tranquil·litat en les discussions i debats.
En aquestes eleccions municipals i en les anteriors al Parlament Europeu, al igual que hem
fet sempre i continuarem, hem aportat als grups politics els nostres posicionaments i
demandes des de el punt de vista de la persona gran i des de la nostra visió general com a
ciutadans en tots els temes, amb la satisfacció que algunes de dites propostes han estat
assumides i incorporades a llurs programes electorals. Us hem enviat als vostres Casals un
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carta invitant-vos a contactar amb els grups que es presentin a les eleccions als vostres
Municipis, amb un llistat de temes d’interès, totalment orientatiu, i que podeu adaptar a les
realitats de la vostra comunitat.
____________________________________
En els darrers mesos hem aconseguit una fita important que perseguíem des de fa temps.
Establir una relació cordial, d’igual a igual, intensa i productiva amb el Consell Nacional de la
Joventut de Catalunya, el Consell de la Joventut de Barcelona i amb un bon nombre
d’entitats i associacions molt diverses, amb les que conformem l’anomenada Xarxa
Associativa de Catalunya, treballant conjuntament temes de tanta importància com el
projecte de Llei del Voluntariat de Catalunya i la resistència davant el govern espanyol sobre
la pretesa modificació de la Llei de l’Impost de Societats que anul·lava l’excepció de cotitzar
a totes les entitats i finalment s’ha aconseguit que quedin excloses les que gestionen menys
de 50.000 €.
Molts de vosaltres ens heu demanat per via telefònica o be per la presencia d’un membre de
la Junta a casa vostra, la informació necessària i la resposta a dubtes de coneixement i
operatives sobre el tema que hem procurat respondre el millor possible.
S’està fent un esforç important en contactar amb empreses que puguin interessar-se en
establir col·laboracions diverses amb Fatec i, com a conseqüència, aportar finançament per
complementar els ingressos públics dels que us ha parlat el nostre Tresorer.
Cada cop mes, les diverses administracions públiques i municipals retallen pressupostos i
demanen mes controls per adjudicar subvencions i ajuts. Tal com us he dit en anteriors
Assemblees, dintre de les vostres possibilitats, ajudeu a Fatec amb aportacions anuals. Crec
que ja sabeu i heu pogut comprovar avui i anteriorment, que no estem a la figuera i que la
feina al servei dels grans es molt important, amplia i insistent per part de Fatec. I això
necessita diners.
Gracies a Deu estem tenint una bona entrada de nous voluntaris a Fatec, tots persones molt
preparades i valuoses que s’estan incorporant a programes i activitats antigues, i també de
nous, i que ens garanteixen la continuïtat d’un equip renovat, rejovenit, consolidat i de gran
vàlua personal per els propers anys.
I també estem obrint un nou portal d’Internet anomenat SocSenior en el que les empreses
proveïdores de bens i productes apropiats per persones d’edat, puguin penjar-los a aquesta
Web acompanyats de descomptes i avantatges diverses per tots nosaltres.
Us anuncio que Fatec gestionarà un Programa per el Reciclatge en la Conducció de
Vehicles per la Gent Gran, que explicarem als vostres casals, programa pilotat per la
Direcció General d’Acció Cívica i Comunitària i el Servei Català de Transit, en uns tallers en
el que ens ajudaran a conèixer les modificacions del Codi de Circulació, les noves senyals
de transit i l’adaptació a les noves prestacions i utilitats que incorporen els nous models de
cotxe. El nostre govern està molt preocupat per el nombre d’accidents de transit que tenim
les persones grans, comparats amb els d’altres edats, i ens vol ajudar a circular i conduir
millor i de forma mes segura.
Contínuament ens hem anant preocupant de les atencions a les persones amb
dependència, gestionat davant del ICASS queixes i dificultats de persones a les que no se li
ha resolt la seva situació o demanda, per tal de donar-les resposta segura i paral·lelament
demandant amb persistència l’increment dels diners destinats a la dependència per que
arribi a tothom el servei o la prestació que necessitin.
Cal dir, una vegada mes, que el problema de la manca de finançament suficient prové de
d’incompliment del que la Llei de Dependència disposa per part del govern espanyol que,
any rere any, disminueix els diners que aporta a Catalunya per aquesta finalitat.
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En l’Informe de Gestió que us ha presentat el Vicepresident haureu pogut veure la molta
activitat que hem desenvolupat des de la darrera Assemblea i, per tant, no entraré en mes
detalls.
També hem posat en marxa a la nostra seu quatre Tallers a saber: Informàtica i Xarxes
Socials, Anglès, Francès, Perfeccionament del Català i Historia Contemporània de
Catalunya, molt concorreguts. Amb l’ajut de la Generalitat que ens ha cedit ordinadors hem
acondiconat una sala amb dits aparells.
En aquest exercici fins a la propera Assemblea de 2016, ens proposem continuar
desenvolupant totes les activitats que us hem explicat amb l’Informe de Gestió i fer el
compliment de les darreres actuacions que us acabo d’explicar.
Mantenint la mateixa intensitat i dedicació, vetllant per encertat en totes les noves iniciatives
que sortiran, defensant els interessos del nostre sector, insistint davant del nostres Govern i
Parlament, i també davant del govern espanyol, per assolir totes les millores possibles i, si
es cert el que diuen a Madrid de que la cosa econòmica millora, que aquestes ens arribin
també per via de la millora de pensions, prestacions de dependència i altres serveis
generals.
____________________________________
En tant que us he dit al principi que aquesta es la meva darrera intervenció com a titular de
la presidència, recorreguts aquests dotze anys, voldria fer un resum de com hem gestionat
en tot aquest temps, les tres Juntes Directives, el vostre encàrrec renovat dos vegades, de
conduir la Federació.
El dia 21 de Juny del 2004, en presentar per primer cop la nostra candidatura amb les idees
base sobre com volíem actuar, per demanar a l’Assemblea la elecció a la Junta Directiva,
vaig dir textualment:
Veig a Fatec com una Entitat totalment apolítica, lliure de qualsevol lligam o
dependència, però, al mateix temps, disposada a col·laborar, aportar i
entendres amb les Institucions de Govern al nostre País i a l’Estat, amb els grups
parlamentaris i amb el mon polític en general, en tot allò que sigui convenient al
servei de la gent que representem.
Anem en augment i per tant, pesarem més. I es visualitzaran mes les
necessitats i també les possibilitats concretes que tenim. La de tenir mes
influencia en la vida política; les aportacions que podem fer al mon de la cultura,
del pensament, de la literatura, de la poesia, de les arts; el cabdal de consum de
tota mena que signifiquem en l’àmbit domèstic, sanitari, sociosanitari, de turisme,
de lleure i per tant, atenció amb això, en la necessitat que tindran els Estats de
que disposem de capacitat econòmica suficient per donar vida a tot aquest
consum; en el suport financer als nostres fills i nets; en la nostra exigència
d’estar presents en el mon financer, econòmic, cultural, polític, social, societari,
assistencial, etc. etc.
Crec que els grans hem d’anar a diluir-nos entre la resta de la societat. Que hem
de fugir d’autosegregarnos, de convertir-nos en un “gueto”, d’organitzar-nos de
tal manera, que no vivim i actuem a les afores de la resta de la societat i que
nosaltres mateixos fem que els nostres conciutadans, ens vegin, i crec que
bastant ara es així, com a un grup apart, inútil, al que no cal tenir en comte, que
funciona a la seva manera i al marge de la resta de la societat.
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Sense pretensions ni exageracions crec, sincera i humilment, que hem pogut fer realitat
molts d’aquests canvis, d’aquests desitjos, d’aquestes paraules que els candidats de dita
primera Junta nostra varem explicar a l’Assemblea electora.
I tot gracies al sentit de responsabilitat, la intel·ligència, la preparació personal, humana,
cultural i professional i la molta dedicació de tots i cadascun dels diversos membres de les
tres Juntes directives, i dels magnífics i entregats equips professionals que tant ens han
ajudat. A tots els hi agraeixo, de tot cor, el molt i bo que han fet amb molta generositat,
esforç, professionalitat i sentit de servei a les persones i la societat.
Hem anant creant un nou discurs general des de com érem, ens veiem, actuàvem i sentíem
les generacions de persones grans històricament i en aquelles dates, vers una situació
actual en que, ajudats per la forma de ser i pensar de les noves generacions de jubilats que
han anant arribant, hem anant llegint millor la realitat del moment, el que es demanava, el
que ara ens convenia mes, el que s’anava ajustant millor a la manera de ser i pensar d’un
col·lectiu progressivament canviant, mes instruït, mes exigent i amb noves formes i
interessos en com viure la seva jubilació.
I avui, per que així ho vol el sector de persones grans i també per les nostres gestions i
actuacions d’estímul i informació, ara ja no ens automarginem dels demes, ja els casals son
mes oberts a les noves formes i a les noves generacions, ja molts estant canviant a
equipaments cívics multidisciplinars i multigeneracionals, ja no som vistos tant com a
simples depositaris de la pensió en una entitat financera, ni com simples subjectes de
necessitats i prestacions socials, ni com inútils i passius, ni com persones totalment fora de
la vida social i comunitària. Queden restes, sobre tot en els mitjans de comunicació, però
anem avançant.
En tant que Fatec ja es considerada per tothom la Federació de referència a Catalunya en la
representativat del sector de persones grans, hem mantingut una interlocució permanent
amb el nostre govern, el parlament, els partits politics, i amb un gran nombre d’entitats
diverses de la societat civil, mantenint converses, enviant propostes, queixes i
consideracions sobre multitud de temes del nostre interès.
També ho hem fet amb institucions de l’Estat com el Consejo Estatal de Personas Mayores
del que en som membres, l’Imserso, la Secretaria d’Afers socials, el Ministeri de Salut i
altres i, a nivell internacional, com a membres del Consell d’administració de AGE Platform
Europe, lobby de la gent gran davant la Comissió i el Parlament europeus.
Per acord de la XXX Assemblea General formem part del grup promotor del Pacte Nacional
per el Dret a Decidir, hem participat activament en les cinc reunions i us hem trames els
manifestos i acords presos, mantenint, en tot moment, l’acord de l’Assemblea d’estimular la
participació en la consulta del 9 de novembre passat i les que es puguin presentar en el
futur, però sense aconsellar el sentit de vot.
Hem estat sol·licitats per molts mitjans de Tv, radio i premsa en participar en debats,
declaracions i entrevistes per explicar el nostre posicionament respecte a molts diversos
assumptes.
Hem signat molts convenis de col·laboració amb empreses mercantils diverses de bens i
serveis específics per nosaltres que ens ha beneficiat amb descomptes especials per que
sigui mes possible, d’acord amb les nostres economies, gaudir de llurs productes.
Al llarg d’aquests anys, gracies a la dedicació del responsable de la Xarxa territorial i dels
presidents de les Agrupacions Comarcals, han ingressat al voltant de 140 entitats noves de
manera que els cens actual, entre casals i entitats federades i adherides a tota Catalunya,
hem arribat a ser 574.
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I hem estat imaginatius i creatius en cercar, estudiar, proposar i aconseguir millores diverses
per nosaltres: La Hipoteca Inversa, avui de poc us per el baix preu de la propietat que Fatec
va impulsar al 2004 i els bancs i caixes han assumit; la modificació de la Llei Hipotecaria per
que aquesta hipoteca quedi inclosa i reconeguda; la clarificació entre una acció voluntària i
un lloc de treball per una mateixa funció; la proposta a 2005 de la necessitat d’un Pacte
Social i Intergeneracional del que avui tothom parla i admet com a necessari; els Tallers de
preparació per la jubilació;
l’estudi al 2005 de la Perspectiva de l’evolució de la Població Catalana; l’escrit de rebuig del
control de l’associacionisme per el Poder públic redactat al 2006; el document sobre
l’Aprofitament social de la Gent Gran de 2007: la posta en marxa al 2008 del Consell
Assessor d’Experts format per autèntiques personalitats; el document sobre el moment i
futur de les persones grans de 2011; unes reflexions sobre l’envelliment actiu i les relacions
intergeneracionals de 2011; el Manifest sobre la situació de Catalunya de 2012; el Manifest
sobre les retallades en pensions i dependència de 2013; la proposta per una Llei d’Igualtat
dones-homes de 2015, entre altres treballs, ho demostren i ens posicionen com a potents
interlocutors.
_____________________________________
Al principi d’aquesta intervenció us parlava de la necessitat que tenim de tranquil·litat i
convivència pacífica en aquests temps convulsos i imprevisibles. I vull fer, al respecte,
algunes reflexions.
Moltes persones acumulen ressentiments basats en algun tipus d’ofensa rebuda de la
família, dels pares, dels germans, d’algu aliè o dels diversos organismes socials. Son
records del que creuen injustícies rebudes, d’haver estat mal tractats, d’haver estat objectes
d’un greuge comparatiu, de no haver estat reconeguts en el valor que es mereixien. I es
mantenen en un estat negatiu vers l’altre o altres determinats, incapaços de superar-ho. I
durant les nits d’insomni li donen voltes i voltes i aquest mal s’agreuja. I dissortadament, per
alguns, aquest estat constitueix un motiu de viure, de distingir-se del odiat i de afermar-se en
la pròpia seguretat, de tenir sempre la raó, per mantenir-se en la intransigència.
El debat, l’intercanvi d’opinions i posicionaments al que, ara potser, ens enfrontem degut a la
situació política general, ens interpel·la i ens obliga, com a essers culturitzats i reflexius, a
escoltar, comprendre l’argumentació del altri, respectar-lo i desprès defendre, amb vigor si
voleu, la nostra opinió sense volgué imposar-la. I acabar la discussió amb pau i gracia de
Deu. Be es diu que tenim dos orelles per escoltar, però nomes una boca per parlar.
Per tant, per preparar-nos a parlar, debatre i discutir, per fer-ho sobre tot amb les persones
de les altres generacions, i estar tots units, com diu el lema d’aquesta Assemblea,
despullem-nos de la prepotència, de la superioritat, del despreci a altres opinions i, sobre tot,
del odi. Posem-nos al costat dels que volen i volem un país convivèncial, pau i seguretat,
paciència i respecte, units en una comunitat diversa que, conjuntament, crea i gestiona un
futur millor per a tots. Un nou i millor país per una gran societat, moderna, prospera i
acollidora.
Voldria que aquest sigui el meu darrer missatge com a president de Fatec.
Moltes gracies i una forta abraçada.
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