Mª Cristina Aliguer i Miró, Secretària–Interventora de l'Ajuntament de
Tagamanent, CERTIFICO:
Que en sessió ordinària celebrada per l'Ajuntament el passat dia 27 d’abril de 2021,
i segons consta en el llibre d’actes, s’adoptà entre d’altres, el següent ACORD:
4.- Mocions
CARTA DELS DRETS I DEURES DE LA GENT GRAN A CATALUNYA
El Govern de la Generalitat de Catalunya va acordar el 8 d’octubre de 2003 establir i promoure
l’aplicacio de la Carta dels drets i deures de la gent gran de Catalunya, aprovada pel Consell de
la Gent Gran de Catalunya el 22 de setembre de 2003.

Ignasi Martínez

La Carta també es fonamenta en l’Estatut d’autonomia de Catalunya, la Declaració dels Drets
Humans i la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea, i es construeix sobre el concepte
de l’autonomia personal, entesa com el dret de ser lliures en la presa de decisions, de
mantenir el propi projecte de vida des de la identitat personal, així com des de la
responsabilitat de complir els compromisos adquirits lliurement en l’exercici de la ciutadania.
La redacció de la Carta va tenir una gran participació de la societat civil catalana, representada
per associacions de gent gran de tot el país, pels consells consultius de la gent gran dels
consells comarcals, per col·legis professionals, universitats, institucions i per persones expertes
en matèria de gent gran. D’aquesta manera, es va garantir la màxima pluralitat i objectivitat
possible.
Aquesta Carta es un document viu que permet una revisió continuada i una tasca d’informació
sobre els drets de la gent gran que afavoreixi la conscienciació sobre les responsabilitats de les
persones grans des del civisme.
D’altra banda, la Carta s’inscriu en la filosofia de construir un país per a totes les edats, on les
persones grans siguin ciutadanes de ple dret, amb els mateixos drets i deures que la resta de la
ciutadania, i evitar, així, situacions de discriminació 8è Congrés Nacional de la Gent Gran 67.
CONTINGUT
La Carta dels drets i deures de la gent gran a Catalunya recull els cinc principis temàtics
proposats per les Nacions Unides, descrits en els documents dels drets humans per a persones
d’edat avançada. Els tres primers fan referència al vessant mes individual i personificable de
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La Carta de drets i deures de la gent gran de Catalunya, promoguda pel Departament de
Benestar i Familia (actualment Departament de Treball, Afers Socials i Famílies) i pel Consell de
la Gent Gran de Catalunya, va néixer com a compliment dels compromisos presos al 4t Congres
Nacional de la Gent Gran de Catalunya, fruit de les recomanacions del Llibre blanc de la gent
gran activa i del Llibre blanc de la gent gran amb dependència. Respon també a les indicacions i
els objectius plantejats al Pla estratègic de la II Assemblea Mundial sobre l’Envelliment.
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l’esser humà. Els dos últims principis permeten assolir l’autorealització personal, basada en la
independència, tot aportant qualitat i dignitat humana.
Aquests principis són:
Dignitat: “Les persones grans hem de poder viure amb dignitat i seguretat i veure’ns lliures
d’explotació i maltractaments físics i/o psíquics, així com de ser tractades dignament sense
discriminació per causa d’edat, gènere, ètnia, discapacitat, situació econòmica o qualsevol
altra condició.”
Independència: “Inclou l’accés a l’alimentació, l’aigua, l’habitatge, el vestit i l’atenció sanitària
adequats, així com l’oportunitat de treball remunerat i l’accés a la capacitació i l’educació.”
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Autorealització: “Les persones grans hem de poder desenvolupar plenament les oportunitats i
les potencialitats a partir de l’accés als recursos educatius, culturals, espirituals, d’oci i temps
lliure en la societat.”
Assistència: “Les persones grans hem de beneficiar-nos de la cura de la família, així com tenir
accés als serveis socials, sanitaris i assistencials, i gaudir dels drets humans i fonamentals, quan
residim tant en la llar pròpia com en centres d’atenció o institucions.”
Participació: “Les persones grans hem de participar activament en la formulació i en les
politiques que afecten directament el nostre benestar, des de la solidaritat amb altres
generacions, en una societat per a tothom; aquest principi ha de ser entès des del dret a la
lliure associació.”
Podeu accedir al text complet de la Carta dels drets i deures de la gent gran a Catalunya en
aquest enllaç:
https://treballiaferssocials.gencat.cat/ca/ambits_tematics/gent_gran/carta_dels_drets_i_deures_d
e_la_gent_gran

Maria Cristina Aliguer

Firma 1 de 2

11/05/2021 SECRETARIA

El Ple per unanimitat dona la seva conformitat.

I perquè així consti, lliuro la present amb el vist i plau del Sr. Alcalde a
TAGAMANENT, document signat electrònicament al marge.
L' ALCALDE

LA SECRETÀRIA

Ignasi Martínez i Murciano

Mª Cristina Aliguer i Miró
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