Oficina del Congrés
Avinguda Paral·lel, 52
08001 Barcelona
Tel. 93 483 18 58
gencat.cat/benestarsocialifamilia/gentgran/congres
congresnacionalgentgran.bsf@gencat.cat

Conclusions de la ponència B: “La Catalunya del futur”
El Consell de la Gent Gran de Catalunya va elaborar un primer
document d’aquesta ponència. Posteriorment es varen rebre mes
de 400 qüestionaris amb esmenes i millores del text de totes les
ponències projectades, provinents de casals, persones a títol
individual, associacions, sindicats, federacions, etc. En el període
d’esmenes de la ponència B, s’han rebut 157 esmenes, de les quals
50 han estat incorporades directament al text per l’oficina tècnica
del Congrés, que ha treballat intensament i s’ha esmerçat per
aconseguir una redacció com cal durant aquests darrers mesos. No
han estat acceptades per diversos motius 98 esmenes, vuit de les
quals s’han transaccionat amb els delegats i delegades i s’han
introduït al text de la ponència, i nou esmenes de dos delegats
s’han posat a votació de la Comissió –i ha incorporat al text o no
segons el que en cada cas ha cregut oportú.
Pensem que la gent gran de Catalunya, i molt especialment els
participants en aquest 7é Congrés, ens hem de sentir molt contents
i orgullosos del procés democràtic i participatiu del període
precongressual i del resultat definitiu del document de la ponència
B, la qual cosa s’ha posat de manifest en la redacció i la votació
finals que hem fet entre tots.
La ponència “La Catalunya del futur”, com el seu nom indica,
convida la societat en general a fer una mirada àmplia des del punt
de vista de les persones grans, en relació amb el país on vivim, com
ens imaginem que hauria de ser i el qual, per tant, estem disposats
a construir juntament amb els nostres conciutadans. Es tracta d’una
ponència on les persones grans volem prendre una posició sobre
diferents temes que considerem clau i que són dels nostre interès.
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Hem fet un repàs de l’escenari actual on els grans ajustaments han
afectat la sanitat, l’educació, les pensions, l’atenció a la
dependència i altres prestacions socials. En aquest escenari
presentem el rol de les persones grans, anem més enllà i
manifestem el nostre interès a participar en el procés de creació
d’aquest moment tan rellevant de la història de Catalunya.
Demanem un nou pacte social i intergeneracional entre els joves i la
gent gran.
Manifestem fermament que avui dia, una part molt important dels
ciutadans creiem que l’Estat no ens comprèn, no ens respecta i ens
margina en relació amb altres territoris. I com a poble definit i
consolidat, volem manifestar el nostre dret a decidir com volem ser
governats i determinar a quin espai geopolític volem pertànyer.
Per això aportem un projecte d’organització, funcionament i
estructura de valors que converteixi el nostre en un país
d’excel·lència, just i equitatiu per a tothom. Presentem la nostra
proposta a la societat civil i a les institucions, però molt
especialment manifestem que volem un país sobirà, democràtic,
lliure, obert i acollidor, que consolidi la pau, que sigui socialment just
i culturalment avançat, vinculat estretament a la Unió Europea i a
les altres institucions internacionals... parlem de llibertat,
d’ensenyament, de salut, de benestar, de fiscalitat, de compartir
anhels entre joves i grans, etc. [...] en aquesta ponència es parla de
tot el que cal perquè tinguem un país normal en qui emmirallar-se.
En definitiva, i sobretot, volem una estructura de govern que sigui
austera, de qualitat, eficient, i que exigeixi un conjunt de valors,
entre d’altres l’honorabilitat, la responsabilitat i la bona gestió. I
evidentment, també expliquem que volem que es compti amb les
persones grans com a actors de la construcció del país que hem
dibuixat en aquesta ponència. Finalment declarem que Catalunya
és la seva gent, que és lliure i que té tot el dret a construir el seu
futur.
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Aquest és el document de conclusions de la ponència B, “La
Catalunya del futur”, que avui tenim l’oportunitat d’aprovar, que hem
millorat amb les esmenes que s’han afegit al text, i que presentem
a les institucions i a la societat civil catalana com l’aportació del 7è
Congrés Nacional de la Gent Gran, del Consell de la Gent Gran de
Catalunya, en definitiva, de les persones grans, que volen participar
en el procés de constitució del nou País que anem projectant i que
volem construir entre tots.
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