
Com cada any, l’1 d’octubre es commemora el Dia Internacional de la Gent Gran. Aquesta 
efemèrides vol conscienciar sobre els temes relacionats amb el lloc que ocupen les perso-
nes grans a la nostra societat.

La pandèmia de la covid-19 ha agreujat les desigualtats que existien i ha  intensificat els 
impactes socioeconòmics, ambientals, climàtics i de salut a la vida de les persones grans, 
especialment a les dones grans, qui, pel fet de tenir una esperança de vida més llarga, 
constitueixen la majoria de les persones d’edat avançada.

Les dones grans continuen contribuint de manera significativa a la vida política, econòmi-
ca, social i cultural, però les seves aportacions i experiències continuen sent invisibles per la 
discriminació de gènere  que pateixen al llarg de la vida. La relació entre la discriminació 
lligada a l’edat i el sexe agreuja les desigualtats noves i existents, inclosos els estereotips 
negatius vinculats a l’edatisme i al sexisme

El 2022, el Dia Internacional de la Gent Gran vol posar en valor  la importància del paper 
que les dones grans desenvolupen per superar els desafiaments globals i contribuir-hi 
amb solucions que lliguen resiliència i fortalesa.

Nacions Unides planteja la necessitat de reconèixer les aportacions vitals de les dones 
grans i promoure la inclusió de les seves veus.

Tenir coneixement de les seves necessitats i perspectives és fonamental per crear polí-
tiques que atenguin els nostres reptes a tots els nivells. Aquest dia internacional és una 
gran oportunitat per escoltar les veus de les dones grans i fer palesa la seva resiliència i 
les seves contribucions a la societat.

L’edatisme o discriminació per edat és un problema que es dona pràcticament a totes les 
cultures. Segons un informe publicat per l’ONU el març de 2021, el tercer factor de discri-
minació al món és l’edatisme; aquestes actituds empobreixen  la salut física i mental de les 
persones grans, a més de reduir la seva qualitat de vida. L’ONU planteja  millorar la re-
copilació de dades desglossades per edat i sexe per poder dimensionar la discriminació 
envers les dones grans.
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El PSC és un partit de vocació municipalista i un dels seus objectius és estar al costat de les 
persones i contribuir a millorar la seva qualitat de vida. Des de les polítiques municipals 
hem de contribuir a fer que puguem fer front a l’envelliment amb la màxima qualitat de 
vida possible i garantir que tothom tingui accés a tots els serveis necessaris.

Les pròximes eleccions municipals són una gran oportunitat per continuar treballant en la 
seva qualitat de vida i afrontar el repte demogràfic. L’esperança de vida a Catalunya és de 
86 anys per les dones i de 80,7 anys pels homes; en aquests moments el 20% de la població 
té més de 65 anys. Segons l’OCDE, les projeccions de vida el 2040 seran de 89,1 anys en les 
dones i 84,6 anys en els homes; és a dir, el 25% de la població a Catalunya serà major de 
65 anys.

EXIGIM

 La creació de la figura del defensor o defensora dels drets de la gent gran.

 Incloure les dones grans al centre de totes les polítiques a tots els nivells, assegurant la 
igualtat de gènere.

 Desenvolupar polítiques per detectar i atendre situacions de violència silenciada, d’aï-
llament i soledat no desitjada, que majoritàriament afecten les dones.

 Redefinir un model d’atenció a la gent gran que permeti que les persones grans puguin 
romandre a la seva llar habitual i rebre tots els serveis assistencials necessaris.
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