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BENVINGUDA XXXVI ASSEMBLEA GENERAL 2019
Sr. Xavier Bernadí director de Dret i Entitats Jurídiques, del Departament
de Justicia de la Generalitat, vicepresident de Fatec, membres de la
junta directiva, president Cugat, delegats, compromissaris, voluntaris,
senyores i senyors.
En primer lloc, moltes gràcies per la vostra assistència a la 36è
Assemblea General Ordinària de la Fatec que anem a iniciar amb el
lema: “Junts, farem una nova FATEC”.
També volia donar les gràcies a la Diputació de Barcelona per les
facilitats i el suport que ens han donat per realitzar aquest acte, en
aquest espai, ple d’història i de bones iniciatives socials, com son els de
la Francesca Bonnemaison en honor de la qual porta el seu nom, i que
ha estat un exemple per a tots els que ens dediquem a lluitar per un mon
millor. Així mateix voldria fer extensiu aquest agraïment a l’Obra Social
de la Caixa per donar-nos suport per facilitar-nos el trasllat per assistir
aquest acte.
Des de fa tres anys els anem explicant de que, la FATEC com a Entitat
està immersa en un canvi profund de la seva estructura, manera de ser i
d’actuar, perquè ens hem d’adaptar a les necessitats actuals del sector,..
es a dir i per dir-ho d’una manera simple “ens hem d’actualitzar”... Tot
degut a que cada cop som més les persones grans que formem part de
la Societat. Dels més de 7 milions de ciutadans de Catalunya, 1 de cada
4 som més grans de 60 anys, i el sector que més creix és el més grans
de 80 anys, això ens porta a la necessitat d’ampliar el nostre concepte
de participació en la vellesa en passar d’actituds abusives,
sobreprotectores i paternalistes, cap a una visió que permeti garantir i
donar suport a l’autonomia i la independència de les persones grans en
tots els aspectes de la vida.
Però no ho tenim fàcil,... ja que per les raons que els hi exposarem en el
moment de presentar els resultats econòmics, veuran que han minvat i
molt, els ingressos de la nostra Entitat, com a resultat de que el suport
que rebíem de l’Administració, aquest darrer any s’ha reduït un 65% i si
ho comparem amb el que rebíem fa 3 anys es d’un 85%. Aquesta
situació ens ha portat a tenir de prescindir de les 3 persones
professionals que durant molts anys han estat el pilar del bon
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funcionament de la Federació, i no volem negar que ha estat un cop molt
dur per tots nosaltres prendre aquesta decisió.
Però en lloc d’assentir i desanimar-nos davant aquesta situació, els
voluntaris de Fatec, fent honor del que diuen dels catalans que som
tossuts, pertinaços, o obstinats, ens ha donat més força per tirar
endavant i ara som nosaltres mateixos que amb il·lusió i esforç (molt
d’esforç) volem encarrilar cap aquest nou model de Fatec, perquè estem
convençuts que ni Catalunya ni el món de la Gent Gran es pot permetre
que una entitat com la nostra pugui perdre força, esfumar-se o
desaparèixer.
Ens revelem a acceptar-ho, ... i és per això que aquesta situació ens ha
portat a tenir que reforçar l’enginy, a ser més creatius, més bel·ligerants,
més participatius i més compromesos a seguir treballant pel bé de la
gent gran
Sabem que tenim molta feina per endavant i d’això els hi parlarem al
llarg del mati, per poder-ho compartir amb tots vosaltres perquè si fem
pinya, si treballem plegats aconseguirem que aquest 25% de la població
tinguem la dignitat que ens mereixem.
Tot això ho volem fer perquè veiem que les persones grans no tenim el
lloc que ens pertoca en la societat. Una vegada acabada la nostra vida
laboral quedem relegats a un segon pla. No s’aprofita l’experiència i el
treball d’una generació que hem protagonitzat grans canvis socials,
econòmics i polítics.
Observem que els poders econòmics especulatius, i les polítiques dels
partits que els obeeixen, empitjoren les nostres condicions i qualitat de
vida, especialment durant la jubilació. Es per tot això que necessitem un
millor estat del benestar que ens permeti viure i envellir amb dignitat.
Des dels inicis de la humanitat, la lluita dels éssers humans ha estat per
viure més anys i en millors condicions. I crec que ho estem aconseguint
a nivell quantitatiu, ja que España és un dels països amb l’esperança
de vida més alta del món, conjuntament amb Japó Suïssa i Singapur, cal
destacar que Catalunya està per sobre de la mitjana de l’Estat
Però sobre tot ho hem d’aconseguir a nivell qualitatiu per tant hem de
tenir dret a una atenció social i sanitària, que sigui assequible i de
qualitat, que ens permeti viure amb dignitat, mantenir-nos independents i
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autònoms el màxim de temps possible per participar plenament a la
societat.
Al que observem, és que les polítiques i recursos dedicats a satisfer
aquestes necessitats no sols no milloren, sinó que ens trobem amb
retallades i empitjoraments, que estan erosionant i debilitant els drets
socials, que per justícia ens correspon.
També observem que no es veu en la societat una estratègia coordinada
sobre com afrontar l’envelliment. Cal abordar-lo i planificar-lo a curt, mig i
llarg termini de com donar resposta a aquesta situació, de present i de
futur.
Creiem que hauríem de començar per conscienciar al conjunt de la
societat que tots... serem un dia o altre persones grans, ... per tant tot al
que ara construïm serà per a tothom. I entre altres coses, hem de ser
bel·ligerants perquè es dissenyin politiques que afrontin el desequilibri
territorial existent a Catalunya: hi ha zones altament poblades i amb una
important cartera de serveis i zones rurals despoblades, moltes vegades
aïllades i allunyades dels serveis bàsics. Aquest és un exemple de les
moltes coses que necessitem que millorin.
Amb la mirada posada a com aconseguir aquest millor estat del
Benestar és el motiu de ser i de fer de la FATEC, i amb la
participació de tots, hem de fer entendre que l’envelliment i la
longevitat han de ser vistos com un èxit i com una oportunitat,.... i
no, com un problema.
Per tant com poden veure hi ha molta cosa del que parlar, discutir i
comentar, Nosaltres els volem presentar projectes i propostes de treball
amb el desig de que de forma conjunta puguem analitzar-los, debatre’ls,
criticar-los (si cal) ja que els vostres comentaris, sense cap mena de
dubtes 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
Barcelona 20 juny 2019
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