
MANIFEST DEL CONSELL ASSESSOR DE LA GENT GRAN DE BARCELONA AMB 
MOTIU DE L’1 D’OCTUBRE DE 2022,  

DIA INTERNACIONAL DE LES PERSONES GRANS. 
Reconeixement i visibilitat per les dones grans 

 
L'Assemblea General de Nacions Unides, a la Resolució 45/106, de 14 de desembre de 
1990, va proclamar l'1 d'octubre Dia Internacional de les Persones Grans. 
 

Les Nacions Unides han triat com a lema del 2022 «la resiliència i les aportacions de 
les dones grans». Les dones grans contribueixen significativament a la vida social, 
econòmica, cultural i política de les seves comunitats però son doblement 
invisibilitzades per la intersecció de les discriminacions per raó de gènere i edat. 
 

El Consell Assessor de la Gent Gran de Barcelona es suma a la reivindicació de les 
Nacions Unides en el reconeixement a les dones grans i en la denúncia de la doble 
discriminació per gènere i edat que pateixen i les situacions de precarietat econòmica i 
social que se’n deriven. 
 

La visibilitat de les contribucions de les dones grans tant en l’àmbit familiar com en 
l’àmbit econòmic i social és un tema llargament reivindicat pel Consell especialment en 
els moments de crisi en que aquestes aportacions esdevenen pilars de la vida de la 
ciutat. Les dones grans tenen cura dels seus iguals, dels seus ascendents i dels seus 
descendents tant en tasques de cura com en suport econòmic i de conciliació. Les 
dones grans son també un pilar del teixit comunitari dels barris amb una important 
tasca de voluntariat i suport mutu. 
 

La discriminació per raó d’edat, l’edatisme, és especialment virulent contra les dones 
grans amb estigmes negatius contra els seus cossos, la seva salut i els seus 
coneixements.  
 

El Consell Assessor de la Gent Gran reclama: 
- visibilitat, respecte i reconeixement del paper social i polític de les dones grans, 
- foment d’imatges positives de les dones grans, 
- impulsar i ampliar la participació social i política de les dones grans, 
- recollir i sistematitzar sempre dades desagregades per sexe i edat,   
- dades i estudis específics sobre les contribucions de les dones grans, 
- cura i atenció per la salut de les dones grans, 
- denúncia social i protecció jurídica contra els abusos i maltractaments contra les 
persones grans i molt especialment contra les dones grans, 
- pensions dignes i mesures de protecció del nivell de vida de les persones pensionistes 
com l’actualització de l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC) 

 
Fem arribar aquest manifest als grups polítics municipals per la seva aprovació al 
Plenari municipal, i el posterior trasllat del seu contingut al Parlament de Catalunya i al 
Congrés dels Diputats. I demanem que treballin i legislin per millorar les condicions de 
vida de la ciutadania i especialment de les dones grans. 
 

Comissió Permanent del Consell Assessor de la Gent Gran 


