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El 8 d’octubre Món Sant Benet acollirà l’acte
central del 7è Congrés Nacional de la Gent
Gran, una iniciativa que té lloc cada quatre
anys convocada pel Consell de la Gent Gran de
Catalunya i el Departament de Benestar Social
i Família. No és un congrés qualsevol, tot al
contrari, és un punt de trobada que s’ha
convertit en una cita ineludible en el nostre
calendari i en el de moltes persones grans.
Amb el lema “Junts podem!”, l’objectiu
d’aquesta setena edició és esdevenir un espai
de reflexió sobre les diverses realitats que viu
la gent gran al nostre país, sobre les principals
problemàtiques, inquietuds o necessitats del
col·lectiu. La importància del Congrés radica
en la participació i el debat, ja que les aportacions d’uns i altres ajudaran a perfilar les
línies d’actuació que han de donar resposta als
reptes principals de les persones grans, a curt
i mitjà termini. No en va, les ponències, les
conclusions i el manifest final marcaran
l'agenda política en aquest àmbit fins al 2018.
Des d’aquí us animo vivament a participar-hi
i a treure’n el màxim profit.
Neus Munté i Fernàndez
Consellera de Benestar Social i Família

Patrocina:

Col·laboren:

Acte principal:

Món Sant Benet

Dimecres, 8 d’octubre de 2014

Ponències del 7è Congrés
El Consell de la Gent Gran de Catalunya, en
sessió plenària del 4 de desembre de 2013
celebrada a Barcelona, va acordar distribuir
els continguts que es debatran en el 7è Congrés Nacional de la Gent Gran en dues ponències. A través d’elles els representants de la
gent gran de tot el territori català abordaran
temes que els afecten actualment, i també
d’altres que s’hauran d’afrontar per resoldre
els grans reptes del futur.

Ponència A:

“Persona, societat i benestar”
Aquesta ponència revisa el desenvolupament
actual de la societat catalana i els nivells de
benestar de la població en general, parant una
atenció especial en les persones grans.
• La crisi econòmica.
• L’estat del benestar i la ciutadania.
• Cohesió social: protecció social i atenció
centrada en la persona.

Ponència B:

Congressual:

“La Catalunya del futur”

(de l’1 de juny al 8 d’octubre del 2014)

Aquesta ponència mostra a la societat en general
una visió àmplia de les persones grans en relació
amb el país on vivim, com ens l’imaginem i, per
tant, què estem disposats a construir juntament
amb la resta dels nostres conciutadans.

La segona fase s’emmarca en la participació
dels delegats i delegades escollits durant la
fase precongressual, amb relació a l’elaboració de les ponències i l’acte principal del
Congrés: 4 actes a les demarcacions territorials i un acte principal el 8 d’octubre al Món
Sant Benet, on assistiran 471 delegats i delegades.

• El rol de les persones grans.
• Un pacte social nou i intergeneracional.
• La Catalunya nova.

Postcongressual:

Fases del Congrés
Precongressual:
(del 30 de setembre de 2013 al 30 d’abril de 2014)
La primera fase es va iniciar amb la convocatòria i realització de totes les accions informatives i de participació obertes al màxim nombre
de persones grans de Catalunya, així com
d’altres persones interessades en el Congrés.
S’han dut a terme 45 actes:
• 5 als ajuntaments del Barcelonès.
• 40 a la resta de comarques.
Amb la participació de:
• 368 entitats de gent gran.
• 2.070 persones.

(del 8 d’octubre fins al proper Congrés,
previst per a l’any 2018)
La tercera fase té la finalitat de donar a conèixer els acords, les conclusions i el manifest a
tot el territori de Catalunya, i mantenir actiu
el seguiment de les accions que es porten a
terme per donar compliment als acords fins
a la celebració d’un nou congrés.

