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Pregó Setmana de la Gent Gran a Sabadell
En primer lloc, en nom de FATEC vull agrair l’immens honor que ens dispensen de poder
participar en aquest acte d’inauguració de la festa de la Gent Gran que se celebreu aquesta
setmana a Sabadell.
Davant l’oportunitat que en brinden de dirigir-me a tot vostès, no ho vull fer parlant del
passat, que potser és al més habitual quan parlem les persones grans, per explicar les nostres
vivències i els afectes que ha tingut a la nostra vida, sinó que amb el seu permís avui els vull
parlar de futur
Del futur de la gent gran, ja que, sigui quina sigui la nostra edat, de ben segur que tenim per
endavant encara molt de futur. Tot com a conseqüència del increment de l’esperança de vida
que cada cop és més gran.
Quan ens jubilem tenim per endavant de 20 a 30 anys de vida; tot i això, la bona notícia no és
que visquem més anys, sinó que la bona noticia, la molt bona noticia, és que els vivim amb
més bon estat de salut i això ho hem de saber aprofitar.
Per documentar-ho els vull aportar algunes dades
Actualment a Catalunya hi ha 7,5 milions d’habitants de les quals el 49% son homes i el 51%
dones, però al més destacable és que el 24% té més de 60 anys, es a dir que 1 de cada 4, som
persones grans. I el grup que creix més és el de + 80 anys.
Segurament, hauran vist darrerament en mitjans de comunicació, la noticia que Espanya és
un dels països amb l’esperança de vida al néixer més alta del mon, conjuntament amb Japó,
Suïssa, o Singapur .... però cal dir que Catalunya està per sobre de la mitjana de l’Estat.
Actualment a Catalunya l’esperança de vida al néixer és de 84 anys, 86 per les dones i 81 pels
homes, però això no vol dir que quant compleixes 80 anys l’esperança de vida és de només 4
anys, sinó que al complir-ne 80 l’esperança de vida es de 10 anys, 11 pels homes i 9 pels
homes, però al arribar als 90 encara tens una esperança de vida de 5 anys
Aquestes dades, si les comparem amb 70 anys endarrere, l’esperança de vida era de 62 anys,
per tant, amb el que portem més o menys de vida els grans d’avui, hem guanyat 22 anys, i
això encara va a més.
També voldria fer èmfasis que a Espanya hi ha més de 11.000 persones més grans de 100
anys i que la CCAA on hi viuen més és Catalunya, amb 1.950, del quals 1.600 son dones i 350
son homes, i es calcula que aquesta xifra es pot duplicar en molts pocs anys.
Sobre aquestes dades, en vull fer un parell de reflexions, una és que alguns de nosaltres
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tenim molts números per viure més de cent anys, i l’altre és constatar que son les dones les
que tenen més possibilitats d’arribar-hi perquè com es pot veure elles viuen més, encara que
també és cert que son les que tenen més problemes de salut.
Al que és una realitat, és que estem enmig d’un canvi generacional que ens permet viure més
anys. Aquest avenç hauria de ser considerat i celebrat com un gran èxit científic i social. Però
resulta que encara hi ha molt a fer. I hem de demanar i exigir que els responsables polítics de
totes les administracions (estatals, nacionals o locals), s’hi impliquin més per poder fer
possible que les persones grans ens convertim en actors de ple dret davant la societat i
gaudir de la vida, sense cap mena de discriminació pels límits d’edat, per poder viure i
envellir amb dignitat.
Però també es molt cert de que hem de ser nosaltres mateixos els qui ens hem de ser
proactius Per aconseguir que l’envelliment sigui una oportunitat i no un problema
Un fet rellevant, és que les persones grans d’avui som molt diferents de les persones grans de
fa tres o quatre dècades. Si ens comparem amb els nostres pares o avis quan tenien la nostra
edat, veiem que existeix una gran diferencia. Podem constatar que la majoria, un cop
deixaven la feina, és dedicaven a viure la vida de jubilat de forma passiva.
Ara, les persones grans un cop jubilades ens donen compte de que encara volem ser actius,
som conscients de que tenim molt a fer, a dir, a donar i inclús a aprendre sigui quina sigui la
nostra edat. Tot això be donat per aquest increment de la longevitat, que és uns dels
progressos més destacats que les societats desenvolupades han experimentat en el darrer
segle. Però volem deixar constància de que els grans d’avui no volem estar encasellats en un
sol grup, mal denominat “el de gent gran”, sinó que estem dividits en subgrups o etapes com
son:
 1ª Etapa, “grans joves”: On t’adones de que estàs perdent el reconeixement, i
això be donat especialment al constatar que al jubilar-te, no tens el rol social
derivat del teu treball de tota la vida, i tens la necessitat de trobar una
activitat que t’ompli.
 2ª Etapa, “gran clàssics”: Aquí la preocupació i la necessitat més important és
la prevenció, ja sigui la física com l’intel·lectual, per tal d’envellir de la manera
més saludable, i et dons compte que la millor manera d’aconseguir-ho és fent
activitats i aportacions per un envelliment actiu
 3ª Etapa, “grans grans”: En aquesta etapa s’ha de fer front en protegir els
riscos davant la debilitat, la fragilitat, la violència, la solitud i la pobresa, entre
altres. Per tant és quan entrem en una fase que al més important es tenir
garantit una política soci-sanitària adient.
Però ningú ens pot encasellar en cap etapa en concret, ja que no tots els grans som iguals,
sinó que ens anem adaptant a viure la vida de gran en funció de les nostres capacitats i
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projectes vitals, que hi té molt a veure l’entorn en el que vius. En aquests moments un dels
factors primordials que ens envolten és el fet de que estem formant part d’una societat, que
és, més multigeneracional que mai. Aquest canvis demogràfics que estem vivint, permet la
coexistència fàcil de quatre generacions en filiació directa: fills, pares, avis i besavis. Inclús
també és habitual que dues generacions de jubilats convisquin durant anys.
Se’ns dubte això afecta a les condicions de la vida, tant en el si de la família com en la
societat, i s’ha de construir unes bones relacions entre totes les generacions que permetin un
bon intercanvi d’experiències. Nosaltres volem i ens comprometem a aportar la
generativitat, que és el terme com es defineix la manera que tenim els grans de preocuparnos pel benestar de les generacions futures i, implicar-nos de manera seriosa en els seus
projectes vitals.
Però ho hem de fer, sense voler imposar la nostra experiència; sinó que l’hem de saber
transmetre i fer-ho en forma de valors; ja siguin socials, cultural, ètics, econòmics o morals,
perquè puguin ser unes millors persones, i valorin la cultura del esforç dels mes grans. Per
altra banda també hem d’impulsar i deixar que els joves visquin la seva vida i que
n’assumeixin les conseqüències.
Els joves han d’entendre que, a l’ordinador de la vida de les persones grans, hi tenim molta
informació; però també és cert que aquest ordinador va lent. Així i tot, aquestes dades val la
pena aprofitar-les.
Actualment, les generacions més joves poden tenir dubtes i problemes per tirar endavant els
seus projectes de futur, degut a la inseguretat del mon laboral, i en molts casos, han de
recórrer a ajuts familiars per poder fer-hi front
Aquesta circumstancia ens porta a la situació anomenada “avis del segle XXI” al que
comporta que moltes persones grans d’avui en dia, ens dediquem de forma generalitzada a la
cura dels nets, i ens porta a assumir un rol que és clau per la logística familiar.
Perquè finalment, nosaltres en formem part d’aquesta societat que està immersa en un mon
d’estrès i de pressió, que viu amb un ritme frenètic i, resulta que, en som també actors
principals..... Com ho farien sense els avis?
Quan ens jubilem tenim per davant uns plans i projectes que en molts casos no els podem
portar a la practica, per poder atendre i ajudar a la família....... I ho fem sense posar-hi
condicions.
Som molts els qui ens hi dediquem, Hi ha un estudi que diu que el 35% de + 65 anys,
s’ocupen regularment dels nets, i d’aquests, el 50% se senten obligats a fer-ho, i això els
provoca estrès, per tenir d’aguantar-los amb una energia totalment diferent a la nostra i tenir
de seguir el seu ritme. Però l’altre 50% ho fan encantats i això diu que els millora la salut i els
rejoveneix perquè els permet mantenir-se en bon estat físic i mental. Ja que, envoltar-se dels
néts, dels seus amics i dels seus jocs els dóna vida.
Però sens dubte cal trobar l’equilibri entre les nostres responsabilitats familiars i els nostres
drets individuals, com també poder regular i ponderar, posant en una balança, al que és una
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obligació per una banda, amb l’alegria i el gaudi que aporta per un altra.
Potser s’ha canviat aquella idea de que els pares son per educar els fills i els avis per gaudirlos, En l’actualitat son els avis qui per la seva convivència, en el dia a dia, han de fer
d’educadors i els pares son els que en molts casos els gaudeixen el cap de setmana
Per tant és evident que son molts els pares i mares que poden sortir a treballar i que poden
tenir un equilibri entre família i el treball gràcies a la feina que fem molts avis, que sense
voler, assumim moltes responsabilitats.
De totes maneres, aquesta és una feina que ho fem de molt de gust, els més grans venim
d’una generació en la que molts de nosaltres no vam arribar a conèixer als nostres avis, ja
que quan vam néixer ja eren morts o bé ens deixaven poc temps desprès i, la convivència
que no vam viure, com a nets, ara la volem viure com a avis
Però les persones grans, no sols fem aquestes tasques familiars, sinó que també estem
presents en moltes activitats que es desenvolupen al nostre entorn. Sense anar més lluny
només cal fer un repàs a les moltíssimes activitats que és faran durant aquesta setmana a
Sabadell, en hi ha per tots els gustos: de caràcter cultural, lúdic, d’actualitat, amb propostes
que van des de cinema a la gimnàstica, corals i play back, mostres i tallers de manualitats,
passarel·la de vestits, tai-txi, ball, teatre, conferencies, etc. Una agenda ben atapeïda i
variada, del que val la pena que ho sapiguem aprofitar, per sortir, relacionar-nos, entretenirnos, divertir-nos, i sobretot participar-hi de forma activa.
Totes aquestes activitats que es realitzaran aquest dies, no son fruit de d’improvisació o de la
casualitat, sinó fruit de l’esforç i la participació ciutadana, de la capacitat organitzativa i
associativa, com també des de els valor que fomenta la societat per treballar i aconseguir un
envelliment actiu, participatiu i que a més sigui socialment productiu. Per tant crec que la
societat no és pot permetre el luxe de prescindir de la nostra experiència i aportacions. Els
grans -si volem, sabem o podem- hem de poder portar a terme qualsevol activitat -sigui la
que sigui-, perquè està demostrat que si estem actius, ens ajudarà a millorar la nostra salut
física, mental i social. Com diu el refrany: home actiu, home viu
I volem demostrar que nosaltres no som una càrrega per a la societat o per a la família, ja
que sovint s’ignora les nombroses contribucions que fem i que podem fer la gent gran a la
societat.
Per poder tenir aquest futur del que us parlava, s’ha de potenciar i facilitar que totes les
persones grans puguem ser actius i participatius, fent valer els nostres drets i llibertats,
gaudint de la dignitat i qualitat de vida en la vellesa, i fugir de les concepcions que ens
vinculen a la retirada de la vida activa, a la malaltia i a la dependència.
Per tant, es necessari que s’inclogui a les persones grans en el diàleg civil sobre el
desenvolupament sostenible i la transmissió intergeneracional de coneixements, de valors i
de cultura.
I que des de l’esfera política, ara que estem prop de nous comicis electorals, crec que s’ha
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d’encoratjar, impulsa, i animar a les persones grans a participar com candidats i candidates a
les eleccions legislatives. Millor que ningú som els que coneixem les necessitats d’aquesta
cinquena part de la població, que a més representa un percentatge molt elevat de votants.
Per altra banda les persones grans hem de ser bel·ligerants davant la imatge pejorativa que
se’n transmet de la vellesa i, encara que la edat ens ha jubilat de la feina, de la vida, nomes
ens jubilarem quan nosaltres ho vulguem, i hem d’aprofitar aquest futur que tenim per
endavant, aportant del que més tenim “una vida plena d’experiències i de saviesa”.
Els anys viscuts ens ha donat aquesta experiència i saviesa, i ha estat la universitat de la vida
que en el seu dia a dia, amb encerts i errors, ens ha permès aprendre i formar-nos, perquè
son moltes les coses viscudes.
Si fem una mirada endarrere podem observar que els que hem nascut a la primera meitat del
segle passat, som una generació que passarem a l’historia com la generació que hem viscut
els canvis tecnològics més importants i amb més rapidesa de la humanitat, (home a la lluna –
mòbil – televisió – nevera, la penicil·lina i els seus derivats, internet etc.)

Crec que els grans d’avui ens hi hem adaptat prou bé, per això volem fugir de la imatge de
persones: fràgils, passives, no productives, incompetents, dependents, etc. i creiem que és
urgent i necessari que des de la col·laboració solidària entre les diferents generacions,
puguem trobar noves perspectives i solucions per gaudir d’un envelliment amb dignitat.
I per concloure permeti’m transmetre un secret o consell per no envellir, Si no volem envellir
hem de tenir sempre il·lusions i projectes de futur per endavant, ja que sigui quina sigui la
nostra edat, si al llevar-nos al mati tenim algun somni, anhel o desig per realitzar, els puc
assegurar que no envellirem, només ho farem el dia que deixem de tenir projectes, il·lusions i
plans per dur a terme.
I ara tenim davant nostre una setmana, que és il·lusionant, per entendre i comprendre que
podem tenir un futur millor, VAL LA PENA APROFITAR-HO.
PER TANT ELS DESITJO, QUE TINGUEU UNA MOLT BONA FESTA GRAN

Josep Carné i Teixidó
Sabadell, 8 d’abril 2019
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