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DECLARACIÓ DE MUNICIPI AMIC  DE LA GENT GRAN 

Canyelles és un municipi que vetlla per la qualitat  de vida de les persones grans i 

per l’envelliment actiu de la població. És voluntat d’ aquest ajuntament promoure el 

respecte per a les persones grans, prendre consciència dels problemes a que 

s’enfronta la gent gran, així com promoure accions apropiades per defensar-la i per 

respectar la seva dignitat i saviesa.  

El Consell d’ Infants de Canyelles es compromet a seguir aquesta línia d’actuació 

presentant aquesta moció per a ser aprovada mitjançant el Ple del Consell d’ Infants 

El passat 2 d’octubre va tenir lloc a Canyelles la Diada de la Gent gran en motiu de 

la celebració del Dia Internacional de la Gent Gran. En aquesta jornada s’organitzen 

activitats festives, així com un homenatge a les persones de 80 anys. 

L’ Assamblea de les Nacions Unides va determinar que el dia 1 d’octubre seria  el 

Dia Internacional de la Gent gran, instant a reflexionar sobre els reptes socials i 

polítics que suposa el creixent envelliment demogràfic i  proposa vetllar per una 

vellesa digna i segura. 

La vellesa  és una etapa per explorar noves vivències, de dedicar-te temps a tu 

mateix/a, moltes vegades per primera vegada, de crear nous vincles d'amistat 

mantenint els antics. És una etapa d'apoderament personal i de nous projectes. És 

una etapa d'il·lusió. No totes les persones grans poden viure aquesta etapa amb 

plenitud per diferents motius familiars, econòmics i de salut i sovint es troben en 

situació de soledat no desitjada. La soledat va molt més enllà de sentir-se sol o sola. 

Té un impacte molt perjudicial sobre la salut de les persones, pot derivar en 

aïllament social i és una realitat que podria solucionar-se si tots posem de la nostra 

part. Els  infants i joves podem oferir el nostre suport a les persones grans de la 

nostra comunitat i canviar comportaments discriminatoris cap aquest col·lectiu. 

La tercera causa de discriminació al món és l' edat, tenir una edat o una altra 

determinarà com et tractaran. La gent gran aquí surt perdent. Des del 

món comercial se li diu que les seves arrugues no són correctes i que s'ha 

d'aparentar ser més jove, des de cercles propers se les silencia en situacions en les 

quals tenen dret a opinar i decidir, hi ha una falsa creència que només es preocupen 

d'elles mateixes, se les tracta com nens i nenes, entre altres tipus de 

comportaments que reben el nom d’ edatisme.  

L’Ajuntament de Canyelles i el Consell d’ Infants es comprometen involucrar-se al 

desenvolupament d'una societat apta per a totes les edats.  


